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Sammanfattning 

Adapt or die.  

En omvärld i ständig rörelse ställer högre krav än någonsin på organisationer att utveckla sitt 

förändringsarbete och sättet man ser på förändringar, något som lett till att fenomenet 

”organisationsförändringar” blivit ett fokusområde för organisationsforskare. Inom denna 

forskning framhävs inte sällan vikten av att ta ställning till hur anställda tar emot, och 

påverkas av, detta förändringsarbete. En typ av förändringar som dock förblivit outforskade är 

väntade förändringar, förändringar där de anställda vet att en förändring kan komma att ske 

men inte när eller hur den kommer ske.  

Inom idrotten återfinns en viss typ av organisationer, elitidrottsföreningar, som ställs inför 

väntade förändringar med jämna mellanrum. Dessa situationer uppkommer när föreningarna 

omplaceras i det standardiserade seriesystem som återfinns i Sverige och ställs inför kraftigt 

omväxlande ekonomiska förutsättningar. För att kunna hantera denna osäkerhet förutsätts att 

organisationen konstant står redo att genomföra omvälvande förändringar, enbart baserat på 

föreningens sportsliga resultat.  

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för de anställdas reaktioner vid situationer av 

omplacering och väntad förändring. För att uppnå syftet utgick uppsatsen ifrån bristen på 

forskning och sökte, med hjälp av metoden Grundad teori, producera en serie väl 

underbyggda frågeställningar baserade i studiens fynd. Frågeställningarna producerades sedan 

via fyra semi-strukturerade intervjuer inom två olika elitidrottsföreningar.  

Resultatet visar på att en utbredd acceptans för väntade förändringar återfinns hos anställda 

inom elitidrottsföreningar. Uppsatsens fynd grundades i data från respondenterna och 

sammanställdes via en resultatmodell innehållandes en kärnkategori och fyra underkategorier. 

Uppsatsen erbjuder således, via metodvalet, en nyproducerad infallsvinkel på en situation som 

många organisationer inom idrotten – men även utanför – kan komma att ställas inför. 

 

 

 

Nyckelord: Organisationsförändring, anställda, reaktioner, elitidrottsföreningar, väntad 

förändring, Grundad teori, frågeställning. 



 
 

Abstract 

Adapt or die.  

With the world around them constantly evolving, organizations are facing more pressure than 

ever before to develop the way they look at the process of change. This has led to the 

phenomena “organizational change” becoming popular amongst organizational researchers. 

Within this research, the perspective of the employee affected by the change is often referred 

to as important. One type of change that has remained relatively untouched by this research is 

expected change, meaning change where the employee is aware that change is coming but 

without knowledge of when or how these changes will occur. 

Within the realm of sports a type of organization can be found, the elite sporting association, 

that is forced to deal with expected change from time to time. This occurs when the sporting 

associations are relocated within the standardized divisional system found in Sweden, 

resulting in significant changes to the associations economic conditions. To manage this, 

these organizations are in a constant state of readiness; ready to, at a moments notice, conduct 

sweeping changes to its structure solely in response to the associations success within the 

division.  

The purpose of this essay is to create an understanding of how employees react to situations 

of divisional relocation and expected change. To achieve this purpose, the essay used the lack 

of previous research as a starting point and sought to, by use of the qualitative method 

Grounded Theory, produce a set of relevant questions on the matter, supported by the data. 

These questions were produced through four semi-structured interviews on two different elite 

sporting associations. 

The results indicated a widespread acceptance of expected change among the elite sporting 

associations employees. Findings of the study were grounded in the data extracted from 

participants of the study and was presented in a results model containing a core category and 

four sub-categories. 

Through its choice of method this essay provides a fresh take on a situation that could affect 

many organizations, both within the realm of sports and outside it.  

Keywords: Organizational change, employees, reactions, elite sporting associations, 

expected change, Grounded Theory, relevant questions. 
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1. Inledning 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till problemet som identifierats rörande hur anställda 

hanterar förändring och motiveringen till varför det är intressant att undersöka ur nya 

synvinklar. Vidare sker en problematisering av ämnet som mynnar ut i studiens syfte. 

Slutligen presenteras relevanta avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Det finns idag ett stort tryck på organisationer att förändras. Vanligtvis härstammar dessa 

påtryckningar från omvärlden – exempelvis teknologiska framsteg, globalisering och 

ekonomisk turbulens – men de kan i vissa fall även ha sitt ursprung inifrån organisationen. 

Kanske har den ”växt ur sin kostym” eller kanske finns det individuella intressen hos 

inflytelserika individer inom organisationen (Røvik, 2008; Sveningsson & Sörgärde, 2014). 

En nytillkommen ledare kan i sig tjäna som en drivkraft till förändring, speciellt om 

organisationen tidigare gått dåligt eller om ledaren bidrar med ett karismatiskt, 

initiativtagande ledarskap (Nadler & Tushman, 1990; Boeker, 1997).  

Oavsett bakgrund till varför organisationsförändringar genomförs är det ett faktum att dessa 

förändringar sker, och det inte sällan (Sveningsson & Sörgärde, 2014). Paradoxalt nog visar 

forskning att så mycket som tre fjärdedelar av alla genomförda organisationsförändringar inte 

uppnår det resultat som förväntades när processen inleddes (Beer & Eisenstat, 1996). En 

anmärkningsvärt hög siffra kan tyckas för ett fenomen som inte bara anses som självklart för 

organisationer att anamma, utan även det fenomen som tillägnats mest uppmärksamhet i 

modern organisationsforskning (Sveningsson & Sörgärde, 2014).  

Vad gör då organisationerna för fel? Kan de rent av beskyllas för inkompetens – en ovilja att 

ta in kunskap om vad som inte fungerar? Svaret på denna fråga är med all sannolikhet nej. Det 

föreslås istället att såväl ledare och anställda som organisationerna i sig kontinuerligt drar 

lärdom av såväl forskning som tidigare förändringsinitiativ i syfte att utveckla lösningar på de 

problem som uppstått. Samtidigt leder implementerandet av dessa nya idéer och lösningar till 

att nya, oförutsedda problem uppstår. Det kan ses som att problematiken kring fenomenet 

organisationsförändringar utvecklats i takt med lärandeprocessen vilket lett till att de 

utmaningar som organisationer ställs inför idag är än mer komplexa och mångfacetterade än 

tidigare (Kotter, 2012[1996]).  
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En central del i organisationers strävande efter framgångsrika förändringsinitiativ är hur dess 

anställda tar sig an de förändringar som föreslås. För att legitimera förändringsprocessen 

använder sig organisationer därför ofta av handlingsplaner för att hantera de reaktioner som 

kan uppstå när förändringen genomförs. Hur dessa planer ser ut kan skilja sig åt men de bör 

med fördel innehålla en tydlig kommunikationsstrategi gentemot medarbetare med 

förklaringar till varför förändringen genomförs och ett löfte om inflytande i processen (Ford, 

Ford & D’Amelios, 2008; Cameron, 1994). 

Trots dessa handlingsplaner och försök att uppnå harmoni i förändringsprocessen stöter 

organisationer ofta på negativa reaktioner från de anställda, i form av exempelvis 

ifrågasättande och tvivlande. Detta sätt att reagera har inom forskningen fått namnet 

förändringsmotstånd och beskrivs traditionellt som”… något oönskat som gör att 

förändringsprocesser bromsas upp eller i värsta fall avstannar.” (Sveningsson & Sörgärde, 

2014, s. 187). Synen på förändringsmotstånd har dock kommit att bli mer mångfacetterad till 

att även kunna ses som en positivt bidragande faktor vid förändringsprocessen, förutsatt att 

den tas på allvar och hanteras på ett konstruktivt vis. Inom detta synsätt argumenteras att 

motstånd inte bör ses som något negativt då det kan bidra med nya infallsvinklar och att 

uttrycket ”motstånd” i sig bör ersättas av det mer neutrala ”reaktioner på förändring”. Dessa 

reaktioner bör då ses som naturliga processer som påverkas av samspelet mellan de parter 

som driver på förändringen och de parter som berörs av den, exempelvis chef – anställd (Dent 

& Goldberg, 1999; Ford et al., 2008; Piderit, 2000). 

Dessa två synsätt erbjuder generella tolkningar på hur anställda reagerar på förändring. Likväl 

finns det organisationer som erbjuder en unik form av problematik som inte besvaras med 

klarhet i ovan nämnda synsätt. 

En typ av organisationer som agerar under speciella förutsättningar är svenska 

elitidrottsföreningar. Idrottsrörelsen i allmänhet har länge haft en särställning i det svenska 

samhället – en form av autonomi – gentemot andra instanser. Ett exempel på denna autonomi 

är att elitidrottsföreningar, som i egenskap av antal anställda och omsättning annars kan te sig 

likt ett medelstort företag, åtnjuter skattelättnader för sin verksamhet. En annan distinktion 

mellan företag och elitidrottsföreningar är öppenheten gällande exempelvis information där 

intressenter hos elitidrottsföreningarna kan ta del av utförlig information om spelare och deras 

löner samt även resultat och statistik (Babiak & Wolfe, 2009; Lindholm, 2014).  
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Trots denna särställning är det ett rimligt antagande att elitidrottsföreningar likt andra 

organisationer strävar efter att vara framgångsrika i sina förändringsinitiativ och att de 

anställdas reaktion, som Ford et al. (2008) och Piderit (2000) föreslagit, är en central del i hur 

framgångsrik en förändring blir. Däremot står det klart att den typ av förändringar som 

elitidrottsföreningar ställs inför kan skilja sig från andra organisationer. Utöver det tryck som 

finns att förändras och osäkerheten kring vilken respons ett förändringsinitiativ får bland de 

anställda, måste dessa organisationer nämligen handskas med att röra sig inom det svenska 

divisionssystemet – ett system där ekonomiska förutsättningar kan svänga kraftigt från år till 

år enbart baserat på föreningens sportsliga framgångar.  

1.2 Problemdiskussion 

Den särställning elitidrottsföreningar har inom det svenska samhället medför en rad speciella 

problem och utmaningar att möta, inte minst ekonomiska sådana. Divisionssystemet erbjuder, 

som nämnt i problembakgrunden, ett exempel på en sådan utmaning då skillnaden mellan att 

agera i den näst högsta divisionen och den högsta ofta innebär en markant skillnad i 

ekonomiska förutsättningar för elitidrottsföreningarna. Denna skillnad kan manifestera sig så 

tydligt som att en förening den 13:e april är medlem av den högsta ligan där förväntad budget 

kan ligga på 40 miljoner för att direkt den 14:e april behöva vänja sig vid att agera i den näst 

högsta ligan där förväntad budget kan ligga på så ”lite” som 10 miljoner 

(www.idrottensaffarer.se, 2013).  

I det omplaceringsscenario som beskrivits ovan är det ett rimligt antagande att förändring för 

såväl föreningen som de anställda är att vänta. I samband med detta uppstår vissa frågetecken. 

Elitidrottsföreningen måste agera enligt de förutsättningar som ges av divisionssystemet 

samtidigt som de anställda ställs inför en förändring som är dels plötslig, dels utdragen. 

Visserligen kan detta sägas för en del av de förändringar som genomförs inom organisationer 

i allmänhet, men vad som gör divisionsomplaceringarna unika är det faktum att 

idrottsföreningens anställda vet att förändring kommer ske utan att för den sakens skull veta 

när eller hur den kommer ske. Samtidigt som organisationer utanför idrotten hela tiden 

utvecklar sin syn på förändring, mycket tack vare de reaktioner som erbjuds från anställda, så 

har ingen fokus lagts vid de unika förändringar som elitidrottsföreningar ställs inför. Ingen 

uppmärksamhet har riktats mot hur de förändringar som elitidrottsföreningar ställs inför i 

samband med divisionsomplacering – väntade förändringar – tas emot av de anställda. 
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Denna kunskapslucka öppnar upp en rad funderingar kring de anställdas reaktioner vid en 

divisionsomplacering: vad händer egentligen med reaktionerna om förändringen är väntad? 

Hur stor påverkan har reaktionerna på förändringens genomförande? Hur påverkas dessa 

reaktioner av att organisationen i fråga agerar under osäkra förutsättningar?  

På frågorna som framförts ovan erbjuder de teoretiska synsätt som presenterats i 

problembakgrunden inga tydliga svar. Denna studie svarar därför upp till behovet av nya 

infallsvinklar på dessa specifika frågor genom att söka utgå förutsättningslöst, från grunden, i 

besvarandet av dem. Med bakgrund i detta kommer inte fokus läggas på att applicera tidigare 

teoretiska synsätt gällande hur anställda tar emot en förändring, på denna specifika situation. 

Istället eftersträvas att undersöka väntade förändringar med nya ögon då situationen ter sig 

väldigt specifik och reaktionerna då kan tänkas vara lika specifika. För att kunna 

uppmärksamma hur de anställda faktiskt tog emot väntade förändringar kommer studiens 

fokus ligga vid föreningar och anställda som upplevt dessa situationer i verkligheten. 

Besvarandet av dessa frågor har betydelse för hur föreningar ska kunna utveckla sin syn på 

förändringsarbete samtidigt som man agerar i ett system som med jämna mellanrum tvingar 

fram förändringar. Vidare kan en kännedom kring dessa frågor klargöra de anställdas bidrag 

till förändringsprocessen och huruvida bidraget skiljer sig gentemot andra organisationers 

förändringsprocesser.  

1.3 Syfte 

Till följd av denna problembakgrund där fenomenet organisationsförändringar och hur 

anställda reagerar på förändring beskrivits, samt problemdiskussionen där det mer ingående 

berättats om svenska elitidrottsföreningars unika position inom divisionssystemet blir således 

uppsatsens syfte att skapa förståelse för hur anställda inom svenska elitidrottsföreningar 

reagerar på väntad förändring, till följd av en divisionsomplacering.  

Denna förståelse kan bidra till att öppna upp en diskussion kring fenomenet väntade 

förändringar, samtidigt som det ger organisationer ställda inför dessa förändringar en 

möjlighet att införskaffa ny kunskap kring de anställdas upplevelse av processen. 

1.4 Avgränsningar 

Med examensarbetets tidsaspekter samt tillgänglighet av forskningsobjekt i åtanke gör vi 

avgränsningen att vi fokuserar på två elitidrottsföreningar. Dessa två föreningar har lag i 
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högsta respektive näst högsta herrdivisionen inom ishockey och har någon gång upplevt en 

divisionsomplacering. 

En ytterligare avgränsning blir att undersökningen fokuseras på föreningarnas anställda vars 

arbetsuppgifter inte innebär professionellt utövande av idrott. Idrottsutövarna är visserligen 

anställda via kontrakt men agerar under andra arbetsförutsättningar än organisationens övriga 

anställda. Som exempel på dessa olikheter gentemot andra sektorer framhåller Sund (2003) 

idrottsutövarnas arbetsmarknadssystem som mer självständigt i förhållande till staten och 

arbetstagarsidan som förhållandevis svag: utövarna har betydande individuella resurser men 

svaga kollektiva sådana. Via denna avgränsning försäkras att de anställda som deltar i studien 

agerar under liknande anställningsvillkor som anställda i organisationer utanför idrotten vilket 

potentiellt sett kan göra studien relevant ur ett bredare organisationsforskningsperspektiv.  
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2. Metod  

I detta kapitel redovisas skälen för valet av kvalitativ ansats, och valet av en metod inspirerad 

av grundad teori. Inledningsvis läggs fokus på att avgränsa och precisera studiens 

utgångspunkter för att sedan mynna ut i en utförligare beskrivning av den valda metoden och 

hur dess tillvägagångssätt anpassats. 

Angreppssättet för studien kommer utgå ifrån hermeneutiken. Skillnaden mellan hermeneutik 

och positivism, den andra större vetenskapsteoretiska traditionen, återfinns främst i vad som 

önskas uppnås med respektive synsätt. Inom positivismen utgörs teorin av olika satser som 

beskriver sambanden mellan olika mätbara fenomen i verkligheten. De fenomen eller 

samband som inte kan mätas kan heller inte undersökas eller kommenteras vetenskapligt 

enligt denna tradition. Det hermeneutiska perspektivet söker istället skapa förståelse för hur 

människor uppfattar verkligheten – här ligger alltså inte fokus på något lika direkt 

observerbart utan snarare på människans inre (Hartman, 2001). Detta faller väl i linje med 

syftet för denna studie som eftersträvar att just skapa förståelse.  

Med grunden i hermeneutiken anammar studien ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kvalitativ 

vetenskaplig metod kan genomföras såväl induktivt som deduktivt. Vid induktivt 

genomförande samlas datamaterial in först, utan att utgå ifrån tidigare teori, var på data 

analyseras och samband mellan dess olika egenskaper återfinns. Deduktivt genomförande 

innebär istället att utgångspunkten är tidigare teori som sedan sätts i relation till verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013). 

Förenklat kan sägas att den kvalitativa forskningen går på djupet istället för på bredden, vilket 

vidare kan beskrivas som att man studerar helheten i ett fåtal miljöer. Kvalitativ forskning 

sätts ofta i relation till kvantitativ forskning där fokus snarare ligger på att plocka ut abstrakta 

variabler ur verkligheten (Repstad, 2007) 

Kvalitativ forskning löper dock större risk än sin kvantitativa motsvarighet att utsättas för 

subjektivitet och i längden presentera undersökningsfynd som är svårare att generalisera – 

detta då kvantitativa studier traditionellt beskriver verkligheten utifrån större mängder data, 

medan kvalitativa tolkar verkligheten utifrån mindre mängder data (Bryman & Bell, 2013; 

Hartman, 2001). Inom ramen för en kvalitativ studie bör dock fokus omplaceras från att sträva 

efter generaliserbarhet till att istället söka stärkt trovärdighet i form av noggrann 

dokumentation, medvetet urval utifrån teoretisk relevans och konstant jämförelse av egen 

insamlad data (Silverman, 2011). 
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2.1 Grundad teori 

Då syftet klargör att denna studie, via nya infallsvinklar, ämnar skapa förståelse för anställdas 

reaktioner på väntade förändringar lät vi oss inspireras av den kvalitativa metoden grundad 

teori i genomförandet av studien. Erfarna forskare som strävar efter att generera ny teori, eller 

nya teoriunderlag, inom ett förhållandevis outforskat område kan med fördel använda sig av 

just grundad teori. Att tillföra något nytt till ett outforskat område är visserligen ambitionen 

med denna uppsats men då vi inte kan kalla oss varken erfarna eller forskare söker vi snarare 

inspiration ur metoden och dess tillvägagångssätt än att använda den till fullo. 

Denscombes (2014) något förenklade definition av grundad teori menar att den;  

”… inriktar [det] sig på att utveckla teorier med utgångpunkt i empirisk forskning och 

successivt bygga upp allmänna teorier som framträder ur data.”(s. 157-158). Att grunda sin 

forskning i data är essentiellt inom grundad teori. Detta medför krav på att genomgående låta 

empirin vägleda arbetet och inte frestas av att få empirin att passa in där forskaren vill. För att 

framgångsrikt kunna använda sig av grundad teori bör således teorin växa fram i takt med att 

det empiriska underlaget stärks var på dess beståndsdelar blir grundade i data (Bryant & 

Charmaz, 2010; Hartman, 2001). 

2.1.1 Bakgrund 

Uppkomsten av grundad teori kan spåras till The Discovery of Grounded Theory (1967) av 

Barney Glaser & Anselm Strauss och metoden har under årens gång utvecklats till ett populärt 

val bland forskare med hermeneutisk, kvalitativ ansats. Glaser och Strauss gick dock skilda 

vägar efter att detta verk publicerats – samtidigt som båda vidhöll att det de sysslade med i sin 

fortsatta forskning var grundad teori. Detta historiska perspektiv är viktigt att utgå ifrån då det 

än idag råder delade meningar om de olika tillvägagångssätten. 

I Glasers version av grundad teori, vad författaren själv kallar för ”klassisk GT”, skall 

forskningsprocessen inledas i princip helt utan förutfattade meningar, kunskap om tidigare 

litteratur eller frågeställningar medan Strauss, som kontinuerligt förfinat sin version, tillåter 

för ett visst mått av övergripande frågeformuleringar och kunskap om tidigare etablerade 

teorier. Gemensamt för båda tankeskolorna är att tillvägagångssättet inte är renodlat induktivt, 

utan snarare abduktivt (Bryant & Charmaz, 2010).  

Abduktion som tillvägagångssätt innebär att man kombinerar de induktiva och de deduktiva 

teknikerna. Deduktion, som ofta används inom studier med kvantitativ ansats, utgår ifrån 

utsatta hypoteser som sedan testas mot fakta – man kan säga att man börjar med ett svar för 
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att sedan ställa frågor. Deduktion återfinns visserligen i diverse metoder med kvalitativ ansats 

men i grundad teori är just samspelet mellan induktion och deduktion centralt. Detta redovisas 

framförallt genom att urval, datainsamling och analys sker interaktivt. Hartman beskriver 

tillvägagångssättet enligt följande; ”Lite löst skulle vi kunna säga att man först samlar in data 

från ett urval, sedan induktivt analyserar data, och därefter gör ett nytt urval deduktivt 

baserat på analysen.” (s 36, 2001). Denna process upprepas sedan i flera turer med målet att 

utveckla en fullständig teori. 

2.1.2 Fallstudie  

En forskningsmetod som ofta anses ligga relativt nära grundad teori och därför tagits ställning 

till är fallstudie. Synen på vad en fallstudie innebär är i forskarvärlden aningen splittrad men 

kan oftast sammanfattas via två olika definitioner (Creswell, 2013).  

En definition menar att fallstudie inte är en metod i sig utan ett val av vad som ska studeras 

inom ett begränsat område. Inom denna definition kan till exempel grundad teori användas 

som metod. Den andra definitionen menar att fallstudie är en metod eller närmare bestämt en 

omfattande forskningsstrategi. En jämförelse mellan grundad teori och fallstudie blir mer 

relevant utifrån denna andra definition då grundad teori och fallstudie här fyller samma 

funktion (Creswell, 2013).  

Som metod delar fallstudien vissa egenskaper med den grundade teorin, vilket inte är särskilt 

oväntat då metodiken hämtat mycket inspiration från Glaser och Strauss (1967) The 

Discovery of Grounded Theory. Dessa likheter identifieras i det kvalitativa förhållningssättet, 

det djupgående analyserande angreppssättet och till viss del avsikten att fungera som underlag 

för att generera nya teorier (Creswell, 2013; Merriam, 1994). Ur Creswell (2013) kan det dock 

utläsas en viss skillnad mellan dessa två, särskilt avseende vilken typ av problem respektive 

metod lämpar sig bäst för. Fallstudien syftar mer till att tillhandahålla en fördjupad förståelse 

av ett specifikt fall och fungerar mer deskriptivt medan grundad teori syftar till att grunda en 

teori i de uppfattningar som återfinns hos undersökningsdeltagare. Grundad teori lägger även 

större vikt vid användandet av information från individen, i form av intervjuer, än fallstudien 

som i större utsträckning även använder sig av flertalet andra informationskällor. 

Med det sagt är vi medvetna om att båda dessa metoder kunnat anses som lämpliga 

tillvägagångssätt för att uppnå uppsatsens syfte där en djupare förståelse eftersträvas. Sett till 

den grundade teorins relativt blygsamma användande kontra fallstudien bland uppsatser 

skrivna på kandidatnivå identifierades dock här en spännande möjlighet. Tanken om att 
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utmana oss själva och utgå ifrån denna komplexa metod, som förmodligen förbisetts av 

många andra på grund av tidsaspekter och svårigheter med förståelse, var det incitament som 

behövdes för att valet skulle falla på grundad teori. 

2.1.3 En gyllene medelväg  

Efter att ha tagit del av såväl Glaser som Strauss litteratur kring grundad teori identifierades 

en rad styrkor men också tillkortakommanden hos båda. För en student på kandidatnivå ter sig 

Glasers (1978) utgångspunkt, att ingen tidigare teoretisk kunskap inom ämnet skall finnas, 

svår att förhålla sig till då det inom ett examensarbete ofta förutsätts att en litteraturstudie 

genomförs och teoretisk kunskap införskaffas innan fältarbete kan påbörjas. Då vi avser 

närma oss studien med ett öppet sinne utan att för den sakens skull gå in helt blankt ligger 

utgångspunkten här mer i linje med Strauss synsätt. Samtidigt, när processen når analys och 

kodning av insamlad data, ter sig Strauss & Corbin (1990) tillvägagångssätt synnerligen 

komplicerat, invecklat och strikt. Här föreligger en risk att den kreativitet i teorigenereringen 

som annars är den grundade teorins signum blir lidande.  

Vad kan då göras när man ställs inför ett val av denna karaktär där inget av alternativen tycks 

passa? Precis som grundad teori funnit en medelväg mellan induktion och deduktion har 

Kathy Charmaz sökt en medelväg mellan Glaser och Strauss. I sökandet efter denna medelväg 

har Charmaz (2006) skapat sin egen tolkning av grundad teori. Här visas en förståelse för 

studentens förutsättningar gällande teoretisk kunskap samtidigt som datakodning och analys 

bibehåller den kreativitet som förespråkas av Glaser (Charmaz, 2006). Denna tolkning av 

metoden ansåg vi vara en rimlig utgångspunkt för detta examensarbete. Arbetet kommer 

dock, som nämnt tidigare, inte kunna följa alla den grundade teorins principer och regler då 

det även i Charmaz (2006) kan utläsas att en fullgod grundad teori – oavsett inriktning – ofta 

genereras av erfarna forskare med hög teoretisk känslighet under en längre period. Teoretisk 

känslighet uppkommer när forskaren, via erfarenhet, skaffat sig en utökad förståelse för vilket 

insamlat material i en undersökning som är mest relevant, och varför. Likväl anser vi 

Charmaz (2006) tillvägagångssätt applicerbart så länge vi förhåller oss ödmjuka till detta 

faktum och istället har som mål att exempelvis generera väl underbyggda frågeställningar 

utifrån insamlad data.  

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie drar inspiration från metoden grundad teoris 

tillvägagångssätt, specifikt Charmaz (2006) tolkning av den, samtidigt som en medvetenhet 

finns om att en fullgod teori – det vill säga en väl underbyggd, observerad och verifierad teori 
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skapad under en längre period av erfarna forskare med hög teoretisk känslighet – är svår att 

uppnå under de förutsättningar som åläggs ett examensarbete på kandidatnivå. Likväl bör inte 

fördelarna med grundad teori underskattas. Trots att vi i detta arbete enbart hämtat inspiration 

från metoden ser vi ändå fördelarna i den tydliga struktur som erbjuds. Denna struktur skapar 

förutsättningar för mer omfattande, genomarbetad användning av insamlad empiri vilket i sin 

tur kan förhöja slutprodukten. Med hänsyn till detta blir målet att applicera tillvägagångssättet 

på empirin för att slutligen få fram en serie väl underbyggda frågeställningar som kan bidra 

till skapandet av en teori.  

2.2 En cirkulär process 

Till stor del kommer denna studie utgå ifrån primärdata, det vill säga den empiri som samlas 

in av oss. Då det tidigare beskrivits hur forskare som använder sig av grundad teori med 

fördel bör hålla ett öppet sinne och ge sig in i forskningsprocessen relativt förutsättningslöst 

blir valet att förlita sig på primärdata i form av insamlad empiri ett motiverat sådant. En viss 

mängd sekundärdata – i form av vetenskapliga artiklar – har tagits ställning till innan 

empiriinsamlingen och kommer således redovisas i kapitel 3 men primärdata kommer 

framöver, som sig bör i grundad teori, stå i centrum.  

För att visualisera hur insamlandet av data, analys av data och urval sker om vartannat i 

grundad teori har Hartman (2001) beskrivit processen som sicksack-liknande medan 

Denscombe (2014) beskrivit den som cirkulär. Nedan kommer denna process brytas ner i tre 

beståndsdelar; intervjuer, urval och analys. 

2.2.1 Intervjuer  

Grundad teori ställer visserligen inga krav på hur datainsamlingen bör ske men ett av de mest 

använda tillvägagångssätten inom denna metod är intervjuer. Intervjuer passar dessutom väl 

in när fördjupad förståelse för idéer och uppfattningar som förorsakar människors 

beslutsfattande och handlingar är vad som eftersträvas (Charmaz, 2006). 

Tre vanliga former av intervjuer är strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. En 

strukturerad intervju kännetecknas av intervjuarens starka kontroll över såväl frågor som svar. 

Denna typ av intervju kan i själva verket beskrivas som ett frågeformulär, med undantaget att 

detta fiktiva formulär besvaras personligen. Strukturerad intervju är ett vanligt inslag vid 

forskningsprojekt där data från ett stort antal deltagare behandlas. Semistrukturerade 

intervjuer är friare och flexiblare men intervjuaren utgår fortfarande ifrån en uppfattning om 

ungefär vilka ämnen som skall tas upp och vilka frågor som kan tänkas vara intressanta. Vid 
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ostrukturerad intervju är intervjuarens roll primärt att sätta igång intervjupersonen inom ett 

ämne och sedan låta denne berätta sin historia. Ostrukturerad intervju förutsätter att det inte 

står klart för intervjuaren vad som kan tänkas vara intressant hos intervjupersonen 

(Denscombe, 2014; Gillham 2008). 

Detta examensarbete är inte ett större projekt när det gäller antal deltagare och det finns inget 

intresse av att få strukturerade svar på förutbestämda frågor. Inom grundad teori är utrymmet 

för flexibilitet en förutsättning vilket gör att strukturerade intervjuer faller bort. Ostrukturerad 

intervjuform väljs även den bort då det föreligger en stor risk att intervjupersonens svar inte 

återger någon relevant information för det som avses undersökas (Denscombe, 2014). Här gör 

sig studentens begränsningar påminda. I en renodlad grundad teori-studie av en erfaren 

forskare med mycket tid tillgänglig hade ostrukturerad intervjuform kunnat bidra med en mer 

grundad forskningsprocess där syftet etablerats efter hand (Hartman, 2001). Med 

kandidatarbetets tidsaspekter i åtanke måste processen fortgå mer konsekvent framåt vilket 

leder detta arbete bort från ostrukturerad intervjuform. 

För att kunna uppnå examensarbetets syfte och samtidigt respektera grundad teori har valet 

således fallit på semistrukturerade intervjuer. Detta val motiveras av att semistrukturerade 

intervjuer tillåter en utveckling av struktur och frågor genom hela intervjuprocessen för att 

följa upp nya forskningsspår – i linje med grundprinciperna för grundad teori – samtidigt som 

det säkerställs att intervjupersonen inte rör sig så långt bort från syftet i sina svar (Repstad, 

2007; Denscombe, 2014).  

Ett öppet tillvägagångssätt, att låta intervjupersonen berätta snarare än att ”hålla dennes 

hand”, är signifikativt för den semistrukturerade intervjun. För att åstadkomma denna 

öppenhet inleds traditionellt semistrukturerade intervjuer med en serie enklare 

bakgrundsfrågor där intervjupersonen tillåts bli varm i kläderna (Gillham, 2008). Innebörden 

för denna studie blir således att intervjuerna inleds via ett antal öppna frågor gällande den 

intervjuades bakgrund och historia inom föreningen där denne uppmuntras att tala fritt. 

För att hålla frågestrukturen i linje med vad som etablerats tidigare gällande angreppssätt och 

metod tar frågorna avstamp från en första intervjuguide (se Bilaga 1), som i sin tur vägletts av 

en begynnande teoretisk känslighet baserad i sunt förnuft, för att sedan gradvis utvecklas i takt 

med att frågor växer fram (Czarniawska, 2014).  

I och med att förståelse är vad som eftersöks i detta arbete kan en taktik vara att använda sig 

av olika ämnen och teman för att sedan ställa följdfrågor vid de tillfällen en intressant tråd 
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nystas upp. Genomgående viktigt för hela intervjuprocessen är att försöka skapa en 

avslappnad stämning så att intervjun flyter som ett ”vanligt” samtal – syftet med detta är 

fortsatt att alla frågor i intervjuguiden besvaras, men inte nödvändigtvis i den följd de 

återfinns i intervjuguiden (se Bilaga 1-4) (Repstad, 2007; Gillham, 2008). Som exempel kan 

tas att en i intervjuformuläret senare kommande fråga besvaras tidigt i intervjun. Istället för att 

”avbryta” intervjun och gå tillbaka till de frågor som först var tänkta att inleda intervjun kan 

här följdfrågor ställas. Dessa följdfrågor kan sedan leda till resonemang som besvarar flera 

olika av guidens frågor.  

2.2.2 Teoretiskt urval  

I syftet etablerades att avsikten var att genomföra studien på elitidrottsföreningar inom det 

svenska divisionssystemet. Förutsättningarna inom de olika sporterna som använder sig av 

detta divisionssystem varierar, men gemensamt är att lag kan röra sig upp och ner i systemet 

baserat på sportsliga resultat (Ne.se). I samband med en sådan omplacering skapas en 

situation där väntade förändringar står i centrum och då studien eftersträvar att skapa en 

förståelse för anställdas reaktioner på just detta fenomen föreföll det relevant att de föreningar 

som undersöktes skulle ha upplevt en, eller flera, divisionsomplaceringar. Detta blev studiens 

första urval. Med grund i Repstads (2007) resonemang kring minnen; ”Det finns ofta en 

tendens att minnen från förr omformas så att de stämmer med vad man tycker och tänker 

nuförtiden” (s. 106), smalnades urvalet av till att innefatta föreningar som upplevt en, eller 

flera, divisionsomplaceringar under de senaste fem åren – detta för att händelsen då är relativt 

färsk i minnet. Utifrån detta urval kontaktades ett antal elitidrottsföreningar inom olika sporter 

som uppfyllde kriterierna, var på två stycken visade intresse för att delta i studien. Dessa två 

föreningar var båda ishockeyföreningar med A-lag (herr) inom de två högsta divisionerna. 

Strävan efter att skapa förståelse för hur anställda reagerar på väntade förändringar 

avgränsade populationen inom urvalet till anställda inom de intresserade föreningarna. Vidare 

definierades ”anställda” inom ramen för denna studie som föreningars anställda vars 

arbetsuppgifter inte innebär professionellt utövande av idrott. Detta resulterade slutligen i att 

totalt fyra individer intervjuades inom de två intresserade elitidrottsföreningarna, något vi 

återkommer till i avsnitt 4. 

Vad som tidigare i uppsatsen omnämnts som ”intervjupersoner” kommer hädanefter 

benämnas respondenter. Repstad (2007) beskriver respondentintervjuer som fokuserade på 

individens tankar, känslor och upplevelser. Detta faller i linje med vår tolkning av Charmaz 
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(2006) version av grundad teori där individens tolkning av verkligheten är central. Ett annat 

alternativ hade varit att kalla dessa individer för informanter, det vill säga personer med 

information om faktiska förhållanden inom området som studeras som även kan ge 

information om vem inom området som kan svara på vad. I fallet med denna studie hade de 

intervjuade individerna kunnat benämnas antingen respondent eller informant då de innehar 

egenskaper från båda dessa definitioner, vilket i sig inte är ovanligt inom kvalitativa studier 

(Repstad, 2007). Baserad i en strävan efter att vara konsekventa och för enkelhetens skull 

benämns intervjupersonerna, som nämnt ovan, framöver som respondenter.  

Repstad (2007) menar vidare på att de aktuella respondenterna bör besitta information som 

kan bidra till besvarandet av syftet. För att inledningsvis kunna bidra till denna studies syfte 

krävs inga specifika förkunskaper utöver en anställning i en elitidrottsförening vilket inte 

tvingar fram något inledande urval bland de anställda. En aspekt att ta hänsyn till är dock 

tillgänglighet. Skulle föreningen erbjuda tillgänglighet till alla dess anställda är ett renodlat 

slumpmässigt urval i detta fall ett alternativ. Skulle fallet inte vara så och tillgängligheten 

kring personalstyrkan är begränsad får ett slumpmässigt urval på tillgängliga respondenter då 

appliceras. 

Ovan nämnda tillvägagångssätt gäller dock bara för det första urvalet. Grundad teori 

förutsätter nämligen att alla urval efter det initiala urvalet sker enligt metodens anvisningar. 

Detta är känt som ett teoretiskt urval. Ett teoretiskt urval baseras på den information som 

uppkommit ur den data som analyserats – hur denna process gick till i praktiken återkommer i 

avsnitt 4 om empiri, underrubrik insamling. Det analyserade informationsmaterialet vägleder 

sedan urvalet framåt via frågor som: vem kan bäst svara på frågor kring det framväxande 

frågeunderlag vi kan urskilja efter första analysen? Bör en respondent med liknande eller 

avvikande egenskaper än den första väljas för att bäst utvinna ytterligare värdefull data? 

(Charmaz, 2006).  

Användandet av teoretiskt urval får konsekvenser inom ramen för detta arbete. Ett 

examensarbete kan inte helt utgå ifrån det teoretiska urvalet utan måste även beakta 

tidsaspekter och vilka respondenter som faktiskt är tillgängliga. Med hänsyn till detta kommer 

principerna för det teoretiska urvalet följas då intressanta aspekter ur den första intervjun som 

genomförs kommer vägleda vad vi letar efter hos nästa respondent. Däremot kan det 

teoretiska urvalet begränsas från den i föreningen som bäst kan tänkas svara på det ”spår” som 

uppkommit, till vem av de tillgängliga i föreningen som bäst kan tänkas svara på detta spår.  
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Det bör nämnas att det aldrig med exakt precision kan specificeras hur många intervjuer som 

kommer krävas vid användandet av grundad teori då den komparativa analysen ständigt 

genererar nya spår som vägleder datainsamlingen (Strauss & Corbin, 1990; Charmaz, 2006). I 

fallet med denna studie måste intervjuprocessen dock stå färdig enligt utsatt tid vilket, som 

nämnts tidigare, gör det till en orimlig målsättning att kunna producera en fullgod grundad 

teori. 

Istället eftersträvas att nå tillräcklig teoretisk mättnad inom data, urval och kodning för att 

kunna producera utifrån datan relevanta frågeställningar. Teoretisk mättnad beskrivas av 

Hartman som (2001) ”… att inga ytterligare data kommer att hittas som inte har en plats i 

teorin, det vill säga kan ställas under en egenskap eller kategori” (s. 71-72). Med 

utgångspunkt i detta blev arbetets interna kriterier för att uppnå en viss teoretisk mättnad att 

det ska finnas tillräcklig data för att kategorier ska kunna växa fram, att dessa kategorier 

byggs på av koder och att frågeställningarna som produceras blir relevanta utifrån empirin.  

2.2.3 Dataanalys 

När processen når genomförda, transkriberade intervjuer bör denna data via en 

detaljgranskning analyseras, kodas och kategoriseras för att sedan vägleda ett nytt teoretiskt 

urval och göras om igen. Det slutgiltiga målet med analysen bör vara att etablera tydliga 

kategorier som, i samspel med en kärnkategori, fångar in materialets essens (Charmaz, 2006).  

Med inspiration hämtad ur Charmaz (2006) tolkning av grundad teori kommer denna studies 

kodning ske i två faser. Den första fasen, den initiala kodningen, innehåller tre varianter att 

välja mellan gällande hur kodningen skall ske. I den första varianten används kodande ord-

för-ord som, likt namnet föreslår, påbjuder att insamlad data gås igenom ord för ord. Denna 

kodning når sin fulla kapacitet vid behandling av kortare dokument som exempelvis brev, 

visitkort, reklamblad och affischer. Den andra varianten, kodning rad-för-rad, anses ofta vara 

det brukligaste tillvägagångssättet att inleda kodningsprocessen med och används med fördel 

när forskaren ska handskas med längre dokument som exempelvis transkriberade intervjuer. 

Denna sorts kodning innebär att data bearbetas genom ett namngivande av varje rad, oavsett 

om dessa rader bildar fullständiga meningar eller om raden ens känns relevant vid 

kodningstillfället. Detta är främst för att exempelvis kunna identifiera implicita tankar men 

även för att stegvis låta analysen tala för sig själv, snarare än att forskaren tvingar fram något 

som denne själv anser vara intressant men som har svag koppling till data. Den tredje och 

sista varianten av den första fasen är kodning incident-till-incident. Denna variant ter sig bäst 



15 
 

när tillvägagångssättet för insamling av data är observationer. Slutligen i denna första fas 

placeras koderna i preliminära kategorier (Charmaz, 2006).  

Då denna studies insamling av data kommer ske via intervjuer föreföll det rimligt att använda 

sig av kodning rad-för-rad inledningsvis då den, som nämnt ovan, kommer till sin rätt i en 

studie baserat på just intervjuer.  

När den initiala kodningen genomförts förflyttar sig forskaren till den andra fasen av kodning 

– fokuserad kodning. I denna fas är det inte längre kodning rad-för-rad som sker utan här ska 

hela stycken eller flera rader tillsammans kodas i syfte att försöka fånga vad respondenten 

faktiskt säger, i ett större sammanhang. I detta läge är det dock viktigt för forskaren att 

påminna sig om att empirin står i fokus och att tolkningen av respondentens svar inte svävar 

iväg från det faktiska budskapet. 

Utifrån denna fas framkommer vilka koder från den första fasen som har mest betydande 

relevans till studiens framväxande teori för att via detta skapa fler fulländade, 

sammanhängande kategorier. Detta leder även till att vissa av de tidigare koderna och 

kategorierna som saknar relevans utesluts (Charmaz, 2006).  

Slutligen kommer, under hela metodens cirkulära process, minnesanteckningar (memos) föras 

på hur de framväxande idéerna ter sig efter varje datainsamling och analys. Vikten av 

memoskrivande för att sortera ens tankar är en av få punkter där grundad teori-forskare, som 

annars tvistat om det mesta rörande metoden, tycks vara någorlunda överens. Dessa memos 

kan skilja i sin utformning men centralt är att idéer och tankar förs ner på papper. Det är när 

dessa minnesanteckningar sedan sorteras, analyseras och ställs i jämförelse till koder, 

kategorier och kärnkategorin som en teori kan genereras (Hartman, 2001; Charmaz, 2006; 

Strauss & Corbin, 1990) – i fallet med denna studie alltså relevanta frågeställningar, snarare 

än en komplett teori. 

Tillvägagångssättet; intervju (memo) – transkribering (memo) – kodning (memo) – analys 

(memo), upprepas således i samband med varje intervju för att sedan mynna ut i justerade 

frågor för studiens nästa respondent, i enligt med riktlinjerna för grundad teori. 

2.3 Utmaningar – Grundad Teori  

Grundad teori erbjuder dock, som alla metoder, svårigheter som är nödvändiga att förhålla sig 

till och hela tiden vara medveten om. Inledningsvis kan den snåriga väg som den grundade 
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teorin utvecklats längs genom åren – med olika inriktningar, åsikter och tolkningar – erbjuda 

utmaningar när det gäller att skapa sig en förståelse för metoden. 

Mer specifika svårigheter erbjuds gällande kontext och det öppna sinnet. Svårigheten med 

kontext inom grundad teori består primärt i att de slutsatser som dras från insamlad data 

ibland kan försumma ekonomiska, sociala och politiska faktorer i genererandet av en teori. 

Det kan tänkas att man ”inte ser skogen för alla träd” och blir så absorberad i detaljerna att 

helhetsbilden blir lidande (Denscombe, 2014).  

Svårigheten med att närma sig forskningen med ett öppet sinne kan sammanfattas via frågor 

om hur öppet sinnet egentligen bör vara. Hur lite teoretisk kunskap får finnas för att sinnet ska 

anses vara öppet och inga uppfattningar tas med i forskningen? Här återkommer den tidigare 

debatten gällande metodikens olika synsätt. Glaser förespråkar ett öppnare sinne än sina 

forskarkollegor Strauss, Corbin och Charmaz som i sina tolkningar tillåter ett visst mått av 

teoretisk kunskap. Oavsett tolkning kan en konsekvens av ett öppet sinne vara att forskaren 

studerar något som redan studerats. Detta kan ses såväl positivt som negativt beroende på 

synsätt, antingen uppfattas det som dubbelarbete eller så kan undersökningarna ställas mot 

varandra och analyseras via frågor som: har undersökningarna kommit fram till samma sak? 

Om inte, varför? Vilken tolkning är mer giltig? Om båda är rimliga, kan en större teori 

skapas? (Bryant & Charmaz, 2010; Denscombe, 2014).  

2.4 Kvalitetsaspekter och etiska överväganden 

Som nämnt inledningsvis i metodavsnittet måste vissa överväganden göras gällande 

trovärdighet. Det teoretiska urvalet, kombinerat med själva intervjuernas djupgående karaktär, 

får ses som ett inledande försök att skapa trovärdighet för studien (Silverman, 2011). Vidare 

kommer den empiri och resultat som framkommer ur studien kritiskt granskas med 

utgångspunkten att inte försöka bekräfta vad som framkommit utan istället ta distans till 

arbetet (Eriksson & Hultman, 2014). Detta sker i kapitel 6, Diskussion.  

För att ytterligare säkerställa trovärdigheten i en kvalitativ studie påpekar Moisander och 

Valtonen (2006) vikten av att hålla forskningsprocessen genomskinlig, detta genom att tydligt 

beskriva forskningsprocessen från strategi genom utförande till resultat. Detta får en specifik 

relevans i och med denna studies användande av grundad teori då denna metodik baseras till 

stor del på egeninsamlad data, något som kan göra processen svår att genomskåda. Dessutom 

hör grundad teori inte till de mest använda metoderna på kandidatnivå. Därvid har särskild 
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vikt lagts vid att grundligt förklara relevanta aspekter av metodvalet och hur studien kommer 

genomföras.  

Det bör beaktas att studien berör ett ämne, organisationsförändringar, som kan uppfattas 

känsligt av respondenterna. Med bakgrund av detta kommer ett antal forskningsetiska 

aspekter tas ställning till i arbetets utförande. Silverman (2011) och Repstad (2009) framhåller 

följande etiska aspekter som relevanta;  

Information – att respondenten som deltar ska vara medveten om vilket syfte studien har och 

att denne kan dra sig ur studien när den vill 

Konfidentialitet – att de uppgifter som respondenten delger behandlas med stor 

konfidentialitet 

Nyttjande – att informationen som samlas in endast användas inom ramen för forskning 

Anonymitet – att respondenten delges möjligheten att förbli anonym när forskningen redovisas  

Dessa aspekter har genomgående tagits ställning till under forskningsprocessen i syfte att 

bygga vad Silverman (2011) kallar för ”mutual trust” – att ett ömsesidigt förtroende upprättas 

mellan intervjuare och respondent. En etisk aspekt föreföll dock mer relevant i detta fall, 

frågan om anonymitet. Då inget specifikt värde fanns i att delge undersökningsobjektens 

namn samtidigt som ämnet potentiellt sett skulle kunna upplevas känsligt valdes här att hålla 

alla föreningar och respondenter anonyma. Samtliga intervjuade kommer därför hädanefter 

refereras till som Respondent, följt av en siffra. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel motiveras användandet av ett teoretiskt ramverk. Vidare redogörs för de 

perspektiv som tagits ställning till innan studien inleddes, såväl som relevanta begrepp inom 

dessa perspektiv. 

3.1 Motivering av ramverk 

Användandet av ett teoretiskt ramverk inom denna studie bör med fördel motiveras då, som 

nämnt tidigare, debatt fortfarande råder kring om ett sådant hör hemma inom den grundade 

teorin. De flesta varianter av grundad teori förutsätter exempelvis att ingen 

litteraturgenomgång genomförts innan studien inleds, något som kan sätta käppar i hjulet för 

den ambitiöse studenten på kandidatnivå. Detta citat av forskaren Lora Bex Lempert får inleda 

motiveringen kring ramverkets relevans. 

In order to participate in the current theoretical conversation, I need to 

understand it. I must recognize that what may seem like a totally new idea to me – 

an innovative breakthrough in my research – may simply be a reflection of my 

ignorance of the present conversation. A literature review provides me with the 

current parameters of the conversation that I hope to enter… It does not, however, 

define my research.  

(Bryant & Charmaz, 2007, s.20) 

I detta arbetes tolkning av grundad teori – en tolkning som ständigt bör utmanas och utvecklas 

då även de mest lärda inom ämnet fortfarande tvistar kring ”korrekt” användande av metoden 

– finns alltså utrymme för ett teoretiskt ramverk för att säkerställa att studiens fynd inte harvar 

i samma fotspår som redan trampats upp. Vad ramverket gör är alltså inte så mycket att mejsla 

ut en exakt väg för undersökningen att gå, utan snarare markera de svängar som redan 

utforskats. I den aspekteten kommer ramverket fungera som en grund för hur studien inleds, 

var på metoden vägleder studien vidare framåt via såväl urval som empiri.  

Slutligen, efter färdigställd undersökning, kan ramverket få ett nytt användningsområde som 

referenspunkt för studiens resultat (Charmaz, 2006). 

3.2 Teoretiska synsätt 

Ramverket kommer primärt beröra två olika synsätt på hur organisationsförändringar tas emot 

och den motvilja som kan uppstå gentemot förändringen. Det ena av dessa synsätt är något 

äldre ur ett tidsmässigt perspektiv och utgår ifrån att beskriva och förklara denna motvilja till 
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förändring som ”motstånd”. Det andra, alternativa synsättet utmanar det första och förklarar 

istället denna motvilja som en naturlig reaktion och något att bejaka i förändringsprocessen. 

Inom dessa teoretiska synsätt återfinns två begrepp, förändringspådrivare och 

förändringsmottagare, som ofta används inom relevant litteratur för att förklara de olika 

parterna involverade i en förändringsprocess. Förändringspådrivare är någon som försöker 

implementera en förändring inom en organisation och ofta ligger bakom idén från början med 

en egen vision om förändringens effekter. Förändringsmottagare är den som påverkas direkt 

av den förslagna förändringen och således har reaktioner på den. Pådrivare och mottagare 

behöver inte alltid definieras som chefer kontra anställda utan baseras snarare på ”vem som 

gör vad” (Dent & Goldberg, 1999; Ford et al., 2008; Oreg et al., 2011) 

3.2.1 Klassiskt synsätt 

I det klassiska synsättet är det vedertagna utgångspunkter att de som berörs av 

förändringsarbetet – förändringsmottagarna – hyser låg tilltro till initiativets framgång, har en 

negativ inställning till processen och vad det kan innebära för dem själva såväl som för 

organisationen. Inom detta synsätt har man även sökt beskriva skillnader och likheter mellan 

cynicism, skepticism och förändringsmotstånd. Alla dessa tre beskrivs dock som något för 

förändringspådrivare att undvika (Reichers, Wanous & Austin, 1997). Perspektivet som 

använts har inte sällan varit till förändringspådrivarnas fördel och har då målat upp 

mottagarna av förändringen som orimliga när de satt sig på tvären (Ford et al., 2008). Dock 

har synsättet kommit att utvecklas i takt med att ett alternativ växt fram, till att idag ha en viss 

förståelse för varför förändringsmottagare agerar som de gör men att förändringen i sig ofta, 

trots detta, är motiverad. Inom detta synsätt lever begreppet motstånd fortfarande kvar men 

förklaras ur mer komplexa perspektiv, exempelvis kan motståndet ha sin grund i rädsla för 

vilka konsekvenser förändringen kommer få snarare än för förändringsprocessen i sig (Oreg, 

2006). 

3.2.2 Progressivt synsätt 

Det andra synsättet, det alternativa och mer ifrågasättande sådana, menar istället på att 

förändringsmotstånd – oavsett om det definieras som cynicism, skepticism eller motstånd – 

inte är en tillräckligt komplex beskrivning av den reaktion som sker när förändring 

genomförs. Det föreslås även att begreppet motstånd bör pensioneras då det tagit forskningen 

så långt det kan och istället ersättas av det mer neutrala reaktioner på förändring (Dent & 

Goldberg, 1999; Ford et al., 2008; Piderit, 2000).  
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Medan förespråkare av detta synsätt medger att en negativ komponent existerar, slår man här 

ett slag för ett multidimensionellt tänk med ambivalenta attityder. För att exemplifiera; en 

organisationsmedlems övertygelse om att förändring behövs kan vara mer positiv än 

känslorna till själva förändringen. Beroende på vad som sedan händer under 

förändringsprocessen kommer ambivalensen med stor sannolikhet minska och tippa över åt ett 

håll (Piderit, 2000). 

Detta läger kan alltså anses ha mer förståelse för förändringsmottagarnas perspektiv. Här får 

även relationen mellan förändringspådrivare och förändringsmottagare en fördjupning. Det 

föreslås att förändringspådrivarna själva har en roll i att skapa det som de sedan själva väljer 

att kalla för förändringsmotstånd men att detta fenomen, som nämnt ovan, istället bör ses som 

positivt. Ett exempel kan vara att mottagarna får en känsla av att de har blivit behandlade 

ojuste av pådrivarna och därav kommer med motreaktioner. Bristande kommunikation kan 

vara en annan katalysator till dessa reaktioner (Ford et al., 2008; Oreg, 2006).  

Vad som traditionellt kanske hade setts som något guld värt – att förändring tas emot helt utan 

motstånd – blir i det nya synsättet snarare en fallgrop då förändringen inte på samma sätt 

utsätts för granskning eller ifrågasättande.  

Det föreslås vidare att pådrivarna, för att få med så många mottagare som möjligt i de 

förändringar de vill utföra, måste kunna legitimera dessa. Med tydlig dubbelriktad 

kommunikation utan några frågetecken, en god portion förståelse och ett stort engagemang 

från alla parter är det troligt att den konflikt som brukar skapas i samband med förändringar 

begränsas kraftigt (Ford et al., 2008). 

Väljer man att granska detta synsätt kritiskt kan man ställa sig frågan om verkligen alla 

reaktioner är av godo eller om det finns reaktioner, även i det progressiva synsättet, som bör 

undvikas. Självklart är inte handgemäng i korridorerna något att sträva efter, så mycket går att 

utläsa, men samtidigt väcks tankar om att detta synsätt kanske går för långt i sitt 

ställningstagande för förändringsmottagarna, i motsats till det klassiska synsättet som gjorde 

precis tvärt om och blev kritiserat för detta. 
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4. Beskrivning & tolkning av empiri  

I detta kapitel presenteras och tolkas det empiriska materialet via den metod som 

presenterats, metod inspirerad av grundad teori. Insamlingsprocessen redogörs för, 

kategorier presenteras och en kärnkategori fastställs. Vidare klargörs kopplingarna mellan 

dessa kategorier och hur de relaterar till kärnkategorin. 

4.1 Insamling 

Det empiriska material som samlades in, totalt fyra intervjuer, framkom ur två personliga 

intervjuer på respondenters arbetsplats såväl som två intervjuer via telefon. Dessa intervjuer 

genomfördes en och en med några dagars mellanrum. Tidsåtgången mellan intervjuerna 

syftade primärt till att ge oss tid att transkribera materialet, sedan analysera och koda för att 

slutligen – utifrån vad som framkommit – ta kontakt med den individ vi bäst ansåg kunde 

svara på frågor kring de tankar som uppkommit. Intervju 1 och 2 skedde under en 10-

dagarsperiod på den första av de två föreningarna, var på intervju 3 och 4 skedde efteråt på 

den andra föreningen under lika lång period.  

Intervjuerna varierade i längd (45-60 minuter) såväl som ämnesområden allteftersom nya 

insikter uppkom och skiftande frågor ställdes. Utgångspunkten för studien var att genomföra 

samtliga intervjuer personligen på plats hos föreningarna. Detta då vi i Repstad (2007) kunnat 

utläsa att intervjuer på plats kan ha en underlättande effekt för att få fram mer utförliga svar 

än telefonintervjuer då det även finns möjlighet att läsa av icke-verbala budskap. Denna 

utgångspunkt komplicerades av reella faktorer som tillgänglighet och intresse från 

respondenter vilket ledde till en något reviderad utgångspunkt med en mix av 

telefonintervjuer och intervjuer på plats. I detta läge skulle vi dock vilja påpeka att vår 

upplevelse av svarens utförlighet var att de mer skilde sig åt baserat på personliga egenskaper 

hos respondenter och intresse för ämnet, snarare än intervjuform.  

Generellt fanns en stor vilja att tala om ett ämne som i studiens initiala faser upplevdes som 

ett eventuellt problem från vår sida, då ämnets kunde anses vara känsligt. Ämnet berörde dock 

på sätt vi inte kunnat föreställa oss och ledde till djupgående resonemang som i längden 

gynnat vår studie. 

Under datainsamlingsprocessen transkriberades materialet omsorgsfullt för att sedan kodas 

och analyseras via den grundade teorins olika faser, initial kodning och fokuserad kodning. 

Vid analys av det transkriberade materialet har ansträngningar gjorts för att finslipa vår 

teoretiska känslighet och behålla ett öppet sinne – inte tvinga materialet att säga någonting det 
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egentligen inte gör för att passa en uppfattning som i det egna sinnet känns rimlig. Vi har helt 

enkelt sökt ställa oss bortom självklara antaganden och konstant jämfört materialet, men även 

ifrågasatt oss själva via frågor likt ”kan det vara såhär?”, ”säger verkligen detta vad vi tror?” 

och ”kan dessa ting ha en koppling?”. 

Kriterierna för tillräcklig teoretisk mättnad inom studien – att kategorier ska kunna växa fram, 

att dessa kategorier byggs på av koder och att frågeställningarna blir relevanta – anser vi blev 

uppfyllda trots antalet intervjuer. Kategorier växte successivt fram under arbetets gång, dessa 

kategorier byggdes konstant på med koder och samtliga frågeställningar som uppkom föreföll 

relevanta utifrån studiens syfte. Hade kategorierna breddats, att fler kategorier uppkommit ur 

kodningen, istället för att byggas på hade inte studiens kriterier för tillräcklig teoretisk 

mättnad kunnat uppnås och mer datainsamling krävts. 

Vi hade inte legitimt kunnat hävda att inspiration för studiens hantering av empiri hämtats i 

grundad teori om vi inte, under insamlingsprocessen, konstant fört memoanteckningar 

(memos) på framväxande tankar, funderingar och frågeunderlag.  

De respondenter som följde efter den första intervjun genomförts valdes ut via teoretiskt 

urval, det vill säga baserat på de upptäckter som gjordes redan i den första intervjun. Här 

upptäckte vi tidigt vikten av att respondenterna, för att på bästa sätt kunna besvara syftet, hade 

upplevt åtminstone en divisionsomplacering såväl upp som ner. Detta då ett tidigt spår som 

uppkom berörde just skillnaderna mellan dessa olika typer av omplaceringar. 

De kategorier som följer nedan är således en produkt av såväl kodning, analys, urval, konstant 

jämförande och ifrågasättande samt memos, sammangjutet i ett antal relevanta kategorier med 

citat från respondenter som inramning. Då kategorier och resonemang presenterats följer 

sedan presentation av vad som framkommit som kärnkategorin, följt av motivering kring dess 

centrala relevans.  

”Man måste försöka vara ödmjuk till vad som komma skall, men är frågan om man 

antar att förändringar är att vänta så är svaret absolut ja.”  

(Respondent 4).  

4.2 Kategori – Antagande om organisationsförändringar som något negativt 

Inledningsvis sökte vi, precis som syftet anger, skapa en förståelse för hur mottagare av 

förändring reagerar på en väntad förändring, framkallad av en divisionsomplacering. I de 

inledande intervjuerna fanns tidigt indikationer på att respondenternas generella respons till 
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organisationsförändringar var att förknippa dem med något negativt. Detta föranledde ett 

utförligt memo vars diskussion bottnade i om det kunde finnas ett antagande hos 

respondenterna att organisationsförändringar var något som primärt skedde när föreningen 

upplevde motgångar, exempelvis vid en divisionsomplacering nedåt i tabellerna. För att kunna 

ifrågasätta och ställa denna tidiga tanke på sin spets justerades frågor för att låta 

respondenterna i egna ord berätta om vad organisationsförändringar innebar för dem, något 

som föranledde svar likt dessa; 

För mig blir det ju oro och ekonomi som är det första som kommer upp, dels för 

att jag jobbar med det men också för att det är vad det handlar om.  

(Respondent 4) 

Vanligtvis skulle jag säga… lite läskigt, organisationsförändringar är alltid lite 

läskigt. (Respondent 3) 

Utifrån de svar som dessa respondenter gav, kombinerat med vårat eget memoskrivande och 

indikationerna i de tidiga intervjuerna, tycktes det generella antagandet hos respondenterna 

vara att organisationsförändringar förknippas med något negativt, exempelvis nedskärningar. 

Detta understöddes i analysen av det transkriberade materialet via koder som ”nedskärning 

som naturligt konsekvens”, ”personalomsättning som exempel på förändring” och 

”ekonomiska svårigheter i huvudrollen”. 

Från vår sida fanns i intervjuprocessen ingen strävan efter att leda respondenten till att tala om 

en specifik typ av förändring – exempelvis förändringar relaterade till nedgång istället för 

uppgång – utan denna inriktning blev ett naturligt val för respondenten att berätta om, utifrån 

ämnet organisationsförändringar. Vid följdfrågor som specifikt berörde uppgång blev svaren 

svävande och oprecisa till skillnad från vid nedgång då svaren istället framfördes med 

tydlighet och distinktion – det tycktes inte finnas en lika stark minnesbild av vilka 

förändringar som genomfördes när föreningen rörde sig uppåt i divisionssystemet. Denna 

tidiga indikation föranledde således uppkomsten av studiens första kategori 

En idé som jämsides med ovan resonemang växte fram i samband med intervjuerna var 

tanken om att elitidrottsföreningar inte lägger speciellt starkt fokus vid egna 

förändringsinitiativ likt förnyelse och utveckling utan snarare anpassar sig till förändringar när 

de sker – eller kanske rentav tvingas fram. Detta till skillnad från många andra organisationer, 

exempelvis företag, där förändringsinitiativ inriktade på förnyelse, tillväxt och utveckling hör 

till vanligheterna. Därav kan tänkas att förändringar inom elitidrottsföreningar sällan sker i en 
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proaktiv, positiv anda vilket kan förklara den instinktiva negativiteten till ämnet 

organisationsförändringar hos våra respondenter. 

Detta infall föranledde även det ett skrivet memo. Då vi fortfarande var relativt tidigt i 

processen insåg vi dock att tanken om bristfälligt proaktivt arbete inte var speciellt grundad i 

empirin och att vi därför skulle behöva gå tillbaka, jämföra hur väl denna tes understöddes av 

redan insamlat material och sedan justera våra frågor i syfte att utveckla spåret ytterligare. 

4.3 Kategori – Föreningens särställning 

Nästa tanke som uppkom grundade sig just i diskussionen kring hur organisationer inom 

idrotten arbetar. Där ovan kategori snarare fokuserade på en specifik tolkning av 

organisationsförändringar (antagande om förändring som något negativt) så utvecklades ett 

mer generellt resonemang där elitidrottsföreningens särställning stod i centrum. Fanns det 

merit i tanken om att idrottsorganisationer skiljer sig från andra organisationer och var detta 

var en relevant aspekt för denna studie att ta ställning till? Återigen sökte vi koppla ifrån de 

egna antaganden som dök upp och istället låta materialet tala. 

Det är ju inte som ett vanligt jobb man har, det är inte ett 7-4 jobb där man kan gå 

hem och lämna jobbet när man går hem utan man lever med det här 365 dagar om 

året. Det är väl när säsongen är slut som vi får chansen att andas lite, annars går 

det ju runt hela tiden. Det är tidiga morgnar och sena kvällar.  

(Respondent 2) 

Skulle man applicera vår historia när det gäller styrande på vilket företag som 

helst skulle det aldrig funka – det finns inte på världskartan. (Respondent 1) 

Jo, alltså… för det första så är det ju otroligt svårt i den här världen vi agerar i. 

Det går ju egentligen inte att planera och agera långsiktigt på det sättet ett vanligt 

företag kan göra. Däremot kan du som organisation försöka att i alla fall tänka 

steget längre och jobba utifrån de premisserna, investera lite smartare – lite mer 

långsiktigt. (Respondent 4) 

Ett visst gehör tycktes alltså finnas för tanken om att idrottsorganisationer särskiljer sig 

gentemot andra organisationer. Citaten från respondenterna målar upp en bild av en 

organisation med annorlunda förutsättningar och arbetsförhållanden än vad man kanske kan 

förvänta sig av ett företag i exempelvis näringslivet. Med grund i empirin tycktes det ett 

rimligt antagande att respondenterna åtminstone upplevde att en skillnad fanns. 
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Nästa steg blev att ta reda på vad denna upplevda särställning kunde bestå i. Förvisso skulle 

inte en nog utförlig, mångsidig förklaring för detta kunna uppnås inom ramen för denna studie 

men likväl kunde även här ett mönster urskiljas – ett mönster grundat i föreningens sportsliga 

förutsättningar. Just de sportsliga resultatens inverkan på föreningen var ett återkommande 

tema i samband med konversationer om elitidrottsföreningens särart. 

Det har man väl alltid i bakhuvudet att går det dåligt sportsligt, som det har gjort 

nu – nu hade vi tur den här säsongen – så finns ju tanken alltid där att; går det 

dåligt på isen så påverkar det givetvis alla andra runtomkring. (Respondent 2) 

Man kan ju göra antaganden om vad som kommer hända men man vet inte. Nu 

hade vi tur att vi haft samma försäljningschef i flera år så han hade ju rätt bra koll 

och fingertoppskänsla så den budget vi satte efter vi åkte ur har vi klarat men 

egentligen… den hade vi förmodligen inte klarat utan viss sportslig framgång så 

det är en svår sits man sitter i. (Respondent 4) 

Det sportsliga finns ju i medvetandet. Det skulle vara lätt för mig att säga att vi 

inte bryr oss om sådant eftersom vi inte kan påverka det, men det är klart att det är 

en del av sanningen. Vi måste hela tiden försöka agera utefter vad som vi tror är 

bäst för föreningen oavsett sportsliga resultat. Sen blir det ändå att det sportsliga 

resultatet påverkar allt vi gör, speciellt om man jobbar på exempelvis 

marknadsavdelningen; det säljs mindre biljetter om det går dåligt och mer biljetter 

om det går bra. (Respondent 3) 

Dessa citat i kombination med de koder som framkommit i analysen (exempelvis ”sportsliga 

resultat kopplat till jobbsäkerhet”, ”ekonomisk press att leverera sportsligt”) samt memos 

rörande det sportsligas relevans understödjer alla att detta är en av de viktigaste faktorerna 

som, i respondenternas uppfattning, särskiljer en organisation inom elitidrottens värld mot 

andra organisationer.  

Om uppfattningen då är att idrottsorganisationer sticker ut från mängden och är ”speciella” ter 

sig tanken om att dessa organisationer tar sig an förändringar på ett speciellt vis och att detta 

kan påverka reaktionen hos mottagare av förändringen, tämligen rimlig. Exempel på detta 

skulle kunna vara det tidigare resonemanget kring att elitidrottsföreningar agerar reaktivt 

istället för proaktivt. Ett visst mönster för våra framväxande tankar kunde alltså i detta läge 

börja urskiljas även om diskussionen och sökandet efter sambandet fortlöpte.  
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Om sportsliga förutsättningar var en faktor som påverkade föreningars förändringsarbete och i 

längden förändringsmottagares reaktion på dessa förändringar, vilka andra faktorer kunde 

utöka förståelsen kring reaktionerna? 

4.4 Kategori – Supporterskapet som förmildrande omständighet 

Tidiga frågor i de intervjuer som genomfördes med studiens respondenter var ofta av lättare 

karaktär och syftade till att skapa en bekvämlighet i samtalet. Denna bekvämlighet tog ofta 

formen av att respondenten berättade lite om sin relation till den förening man jobbade för. 

Utan undantag framkom det i dessa samtal att respondenterna hade någon form av lokal 

anknytning till sin förening, antingen via födelseplats eller uppväxt, kombinerat med ett 

supporterskap för föreningens A-lag. Denna trend väckte tankar om att det inom ämnet 

supporterskap fanns en potentiell relevans för studien.  

Min styvfar spelade professionell hockey här ett antal år vilket gjorde att man själv 

ville spela, så man har väl alltid haft ett supporterskap inom sig på ett eller annat 

sätt. Jag hade det som barn och som hockeyspelare själv… sen slutade jag spela 

hockey och då började jag följa föreningen ännu mer aktivt och åka på 

bortamatcher. Sen hamnade jag här, på det här jobbet. Nuförtiden blir det inte så 

att man står och är supernervös alla matcher utan man måste ändå fokusera på 

sina arbetsuppgifter. Sen är det klart att man är glad när laget vinner och ledsen 

när de förlorar så det finns ändå i grund och botten en stor kärlek och stort hjärta 

till föreningen. (Respondent 1) 

Min första match gick jag på när jag var 4 år så jag har väl egentligen alltid haft 

[föreningen] som favoritlag. Man måste nästan heja på sitt lag… det är givet att 

man gör det om man jobbar här. (Respondent 2) 

Jag är supporter och har varit det hela mitt liv. Har aldrig spelat hockey men när 

jag växte upp i staden fanns det en tidning som föreningen gav ut en gång i 

månaden. Jag växte upp i ett hushåll med en mamma och tre systrar så tidningen 

blev min ”killgrej” när den kom i brevlådan. Där växte mitt intresse för 

föreningen, det kom av den här tidningen. (Respondent 3) 

Brunnit för föreningen hela mitt liv. Skulle nog inte valt att jobba i den här 

branschen annars… det är inte direkt det mest välbetalda och det handlar mycket 

om slit. Normalt sett om man hade gått ut högskolan och börjat söka jobb så hade 

man kanske gått för ett annat karriärval, mer inriktat på att tjäna pengar och göra 

karriär, men nu blev det inte så. (Respondent 4) 
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Från respondenterna förmedlades relativt tydliga budskap med en röd tråd löpande igenom 

vilket öppnade upp möjligheter i kodningsprocessen. Rubriken supporterskap understöddes av 

koder som ”dedikation”, ”lojalitet”, ”hög arbetsmoral” och ”lokal anknytning”. Det kan 

tänkas att dessa koder alla är aspekter som bidrar med produktivitet och effektivitet till 

arbetsrollen, även om detta inte går att framföra med säkerhet.  

Likväl framstår supporterskapet i ovan kodning som något nästintill odelat positivt, en aspekt 

vi sökte utveckla och göra mer mångfacetterad genom att återgå till materialet och, via kritisk 

granskning, utveckla nya koder.  

… i den här världen när vi ändå jobbar så mycket med upplevelse, känslor och 

passion. (Respondent 1)  

Vad som framkom i och med denna granskning var att ovan nämnda koder kunde grundas i 

känslomässiga aspekter, exempelvis passion. Uttalandet från respondent 1 föreslår att den 

känslomässiga aspekt som kan tänkas driva på föreningen internt även reflekterades utifrån, 

från föreningens intressenter – exempelvis supportrar och sponsorer.  

Tanken väcktes om att samma passion som driver organisationsarbetare i en förening att 

dedikera sig till arbetet i en högre grad än vad som kanske förväntas, kan bidra till att arbetet 

inom dessa föreningar är mer känslomässigt styrt än i företag. Att supporterskapet också kan 

göra en arbetare i organisationen ambivalent inför beslut som påverkar föreningen sportsligt 

vilket kan göra att beslut hanteras med supporterns ögon istället för den mer objektiva 

organisationsarbetaren. Här blir den röda tråden något svårare att urskilja vilket i sig leder till 

ett mer teoretiskt resonemang, något som medförde behov av ytterligare analys och 

uppkomsten av en ny kategori gällande känslor.  

4.5 Kategori – Känslor för organisationen 

Vilken koppling kan då urskiljas mellan anställdas känslomässiga koppling till föreningen och 

deras reaktioner på förändring? Betydande fokus ägnades åt att reflektera över om det fanns 

en koppling och vad denna koppling i sådana fall bestod i.  

Det är klart att när vi ligger nere i allsvenskan så går man alltid och tänker ”tänk 

om vi går upp” – mer så än när man ligger i SHL. Då funderar man inte ’tänk om 

vi åker ur’ förrän man står precis på tröskeln till att åka ut, men då är tankarna 

mer att ”vi ska säkra kontraktet, vi ska vara kvar”. (Respondent 1)  
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Går det bra då funkar ju allting, det blir ju som mycket ”mer”. Om allting går bra 

på isen så säljer vi mer och liknande – kioskmässigt, souvenirer, allting. 

(Respondent 2) 

En tes började ta form, där det känslomässiga bandet till föreningen ledde till en övertro och 

vilja att tro det bästa om situationer, även i ekonomiska frågor som snarare hade gynnas av en 

mer kalkylerad analys. Dessa tankar reflekteras i viss mån i ovan citat där denna övertro och 

en känsla av odödlighet återfinns när föreningen agerar under bättre förutsättningar, 

exempelvis i den högsta ligan. Det manifesterar sig nästintill en naivitet till de faktiska 

förutsättningar organisationen agerar inom, något som rimligen kan leda till större fall när väl 

det värsta händer och en degradering sker. Gör känsloaspekten då att det finns en ovilja till att 

förbereda sig för alla utgångar?  

Nu åkte vi ju ner ett steg till… något ingen trodde var möjligt – det fanns inte på 

världskartan. (Respondent 4) 

Under de senaste sju åren fanns först och främst det här oket att ’vi kommer inte 

ha råd att bo kvar här i arenan om vi är i allsvenskan’, då blev det som en stressad 

jakt hela tiden där vi köpte in spelare från höger och vänster… vi tog till 

pengarnas alla knep för att försöka hålla oss kvar. (Respondent 1) 

Respondent 1 indikerar vidare att framgång används som en problemlösare. Trots att 

föreningen står inför ekonomiska utmaningar återfinns ett "går vi bra sportsligt så löser sig 

allt"-resonemang, något som indikerar att det sportsliga och framförallt det känslomässiga 

spelar in i det organisatoriska arbetet. Om dessa faktorer spelar in i det dagliga arbetet är det 

inte speciellt osannolikt att det även spelar in i hur man reagerar på ett förändringsinitiativ. 

Vad denna kategori syftar till att etablera är alltså att känslor som övertro, känsla av 

odödlighet, förhoppningar, lojalitet, naivitet, passion och hopp har en inverkan på hur 

studiens respondenter agerar i sitt yrke och, i förlängningen, hur de tar sig an förändringar.  

Kunde denna kategoris resonemang då grundas i våra tidiga tankar – att ’respondenternas 

generella respons till organisationsförändringar var att förknippa dem med något negativt’, 

att ’elitidrottsföreningar sticker ut från mängden och tar därför sig an förändringar på ett 

speciellt vis’ och att ’elitidrottsföreningar agerar reaktivt istället för proaktivt’– och 

återkopplas till syftet om reaktioner på väntad förändring? Detta leder oss in på vad vi i 

studien kommit att identifiera som vår kärnkategori. 
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4.6 Kärnkategori – Utbredd acceptans för väntade förändringar 

I grundad teori är kärnkategorin central för skapandet av en teori eller, som i fallet med denna 

studie, relevanta frågeställningar.  

Kärnkategorin framträder mot slutet av forskningsprocessen då alla kategorierna uppnått 

tillräcklig teoretisk mättnad av data via koder som på olika sätt beskriver dem, samtidigt som 

en hamnat i större fokus än de andra. Kan i detta läge en koppling identifieras mellan 

kategorierna runtom till den tilltänkta kärnkategorin, då finns grund för att väva samman en 

teori (Charmaz, 2006).  

I vårt fall framträdde med all önskvärd tydlighet att studiens respondenter innehade en 

signifikant tolerans för organisationens förändringsarbete. Blott mängden koder kring 

kärnkategorin överskuggade alla de andra kategoriernas koder tillsammans och gav i vår 

forskning ett ansikte till uttrycket ”sorterande av koder”. För att illustrera detta uttömmande 

sorteringsarbete följer här ett axplock av de koder som tagits fram utifrån analyserat 

intervjumaterial, sorterade efter rubriker som på olika sätt beskriver respondenternas 

acceptans för förändringar;   

Bekräftelse - Värdesatt i sitt arbete, tacksamhet, stolthet 

Förtroende - Värdesättande av lojalitet, förtroende för egna organisationen, tålamod 

Förändringar inom idrotten – Medvetenhet om idrottens unika förhållanden, sportsliga 

resultat kopplat till jobbsäkerhet, beroende av sportsliga framgångar, kontinuitet när det går 

bra sportsligt 

Arbetsplatsens värde – Uppskattning för föreningen, stolthet i arbetsuppgiften, karriärsval 

baserat på personligt intresse 

Attityd till beslut - Acceptans av konsekvenser, längtan efter trygghet, förlåtelse, lugn efter 

stormen, tiden läker alla sår 

Dessa koder, kombinerat med dussintals andra, gav upphov till följande tolkningar;  

* Studiens respondenter känner såväl bekräftelse som förtroende i sin arbetsroll 

* Studiens respondenter är väl insatta i betydelsen av organisationens sportsliga 

förutsättningar 

* Studiens respondenter värderar sin arbetsplats högt 

* Studiens respondenter har en mycket förlåtande attityd till beslut 
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Dessa tolkningar styrktes även av citat från respondenterna; 

Man kan ju tycka åt olika håll… Sen är det inte alltid man tycker om beslutet och 

utförandet men i den här branschen går det inte att bara köra sitt eget race eller 

gå för hårt fram. (Respondent 2) 

Just det här med att det känns som ”allting faller” – det kan ju nästan finnas 

någon fördel i det så länge man har starka människor som hugger i direkt… och vi 

har ju det i vår organisation. (Respondent 4) 

Hellre gör man saker och ting som man har planerat men det har hänt att vi har 

planerat att genomföra aktiviteter oavsett det sportsliga resultatet som vi då inte 

når någon framgång på för att det sportsliga har påverkat. Därför måste man 

under säsong lägga in ett par stycken plan B som man hade hoppas på att man inte 

hade behövt plocka fram. (Respondent 3) 

Denna kategori byggdes successivt på genom hela datainsamlingsprocessen men det var inte 

förrän vi, via en relativt nyfunnen teoretisk känslighet, diskuterade de olika kategoriernas 

relevans som ett genombrott nåddes. Detta genombrott kom via insikten att kopplingar kunde 

etableras från alla övriga kategorier just till denna – något som etablerade den som studiens 

kärnkategori. Nedan följer en beskrivning över just hur dessa kopplingar kan göras och hur 

kategorierna via detta kan vävas samman med varandra. 

4.6.1 Samband ”Förändring som något negativt” – ”Acceptans” 

Det kan inledningsvis upplevas motsägelsefullt att kombinera resonemang där respondenterna 

har en negativ inställning till organisationsförändringar med en kärnkategori av utbredd 

acceptans för förändringar. Sambandet står att finna i anledningen till varför respondenterna 

tycks förknippa förändringar med negativa konsekvenser, nämligen under vilka 

omständigheter som förändringar genomförs i en elitidrottsförening.  

Vi har tidigare föreslagit att elitidrottsföreningar är så pass beroende av sina sportsliga resultat 

att man inte har möjlighet att agera proaktivt i sitt förändringsarbete, utan snarare tvingas 

agera reaktivt – förändringarna genomförs som svar på en händelse (divisionsomplacering 

som ett tydligt exempel) istället för innan händelsen. Omständigheterna sätter alltså ramarna 

för vilka förändringar som kan genomföras, vilket i föreningens fall innebär att en 

divisionsomplacering nedåt medför en betydande åtstramning av ekonomin. Detta skapar i sin 

tur ett behov av kraftiga åtgärder för att råda bot på problemet. 
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Det var så mycket att gå igenom under den här perioden. Man byggde verkligen 

om hela organisationen och det kändes ungefär som man lade alla namn i en keps 

och sa ”det här tar du och du kör det här… ni som är kvar i kepsen får lov att gå 

hem”. Det var en väldigt tuff resa att gå igenom, på många plan. (Respondent 1) 

Exempel på situationer likt den som redovisas ovan – situationer där plötsliga, kraftiga 

åtgärder genomförs som reaktion på en företeelse – upprepas i olika former även av övriga 

respondenter. 

När vi åkte ner… det var riktigt tufft. Då var vi ju några stycken som fick lov att gå 

för ekonomins skull, den biten var ju riktigt jobbig. Jag var väl mentalt inställd på 

att jag skulle kunna bli en av dom här som fick gå, även om jag inte hade fått det 

svart på vitt så var man förberedd på att man inte skulle få vara kvar.  

(Respondent 2) 

Jag började jobba några dagar efter vi åkte ur SHL och det första som hände då 

var ju att vi tvingades skära ner 30-40 miljoner. Det betyder ju delvis att man får 

ta slut på ett helt A-lag, man får byta ut dom för att man inte har råd att ha den 

typen av spelare – eller dom ledarna heller för den delen – och sen så blir det ju 

nedskärningar i resten av organisationen så för mig kommer det ju alltid ner till 

ekonomin. (Respondent 4) 

Dessa citat styrker bilden av förändringar inom elitidrottsföreningar som något oundvikligt, 

något som måste göras för föreningens bästa. Detta tolkar vi som grunden till sambandet 

mellan varför respondenterna alla upplever förändringar som något negativt – förändringarna 

är omvälvande och reaktiva – samtidigt som de accepterar dessa förändringar utan speciellt 

stort ifrågasättande.  

4.6.2 Samband ”Föreningens särställning” – ”Acceptans” 

Inom kategorin rörande elitidrottsföreningens särställning fastställdes att respondenterna 

upplevde idrottens värld som något separat från världen utanför. Förhållandet skulle kunna 

beskrivas som något av en bubbla med speciella förutsättningar där reglerna för andra 

organisationer inte är applicerbara. I respondenternas ögon skapades denna bubbla primärt av 

det komplexa förhållandet mellan sportsliga resultat och organisatorisk framgång. Flertalet 

respondenter framhöll att det, bland de anställda, visserligen fanns en önskan om att 

organisationen skulle kunna rulla på som en väloljad maskin oavsett hur föreningens A-lag 

presterade sportsligt, men att dessa faktorer i verkligheten var tätt sammanflätade.  
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Denna särställning, eller bubbla, ligger till grund för denna kategoris koppling till 

kärnkategorin. Då organisationens särställning – av respondenterna – främst kan definieras 

som att ”det sportsliga resultatet vägleder organisationens resultat” framkommer att 

respondenterna inte lägger någon större skuld på föreningen när tuffa beslut tvingas tas då 

”det sportsliga helt enkelt inte gick föreningens väg”. Termer som tur/otur återkommer i flera 

av intervjuerna, främst i sammanhang som härleder ansvaret för organisationsförändringar till 

det sportsliga resultatet. Detta frikopplande av organisationens eget ansvar kan då tänkas bidra 

till en mer förlåtande, accepterande attityd till förändringar inom organisationen. 

När man halkar ur är ju besvikelsen enorm. Man ser ju hur laget försöker och 

försöker utan att lyckas men går det inte så går det inte, helt enkelt. Det jobbiga är 

att det påverkar alla negativt. (Respondent 2) 

… vi hade ju oturen att hamna i den lägre divisionen för ett par år sen här. 

(Respondent 1) 

Det blir lite problematiskt… det finns en sång om vårt lag som handlar om den 

berg-o-dalbana laget ofta befinner sig i. Det är lite grann så det är. Det sportsliga 

gör det ganska tufft att exempelvis binda upp partners mer långsiktigt. 

(Respondent 3) 

Kärnkategorin har därmed två kategorier knutna till sig: antagande om förändringar som 

något negativt och elitidrottsföreningens särställning. Övriga två kategorier, supporterskapet 

som förmildrande omständighet och känslor till organisationen, följer nedan. Dessa två 

kategorier får anses vara relativt nära besläktade och kommer därför presenteras under en och 

samma rubrik. 

4.6.3 Samband ”Supporterskapet som förmildrande omständighet”, ”Känslor för 

organisationen” – ”Acceptans” 

Gemensamt för studiens alla respondenter var att de identifierade sig själva som supportrar till 

föreningen de jobbade för. Detta supporterskap var främst grundat i att en lokal anknytning 

till föreningen fanns – inte sällan hade respondenterna växt upp i närområdet – men andra 

faktorer, exempelvis att ens föräldrar varit intresserade, togs också upp. En respondent 

identifierade till och med supporterskapet som den primära anledningen till varför denne sökt 

sig till att arbeta inom föreningslivet istället för inom näringslivet. Dessutom framkom det att 

många av respondenterna ansåg det nästintill självklart att just ett supporterskap skulle finnas 

hos de som arbetade för föreningen. 
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När respondenterna sedan talade fritt om supporterskapet och vad det betydde för dem så 

framkom att det fanns en stark önskan – ett hopp rentav – om att föreningen skulle nå 

sportslig framgång. Detta supporterskap, som uppkommit redan innan arbetet inom 

föreningen påbörjades, fanns alltså tydligt kvar i respondenternas medvetande trots 

arbetsrollen.  

Ställd inför en förändring där organisationens bästa rent sportsligt – det vill säga en förening 

man sedan barnsben stöttat – skulle innebära en personlig förlust i arbetsrollen (exempelvis att 

gå ner i arbetstid till följd av en divisonsdegradering) är det inte ett orimligt antagande att 

denna förändring tagits emot med acceptans.  

Vidare beskrevs supporterskapet ofta utifrån dem känslor som respondenterna hyste för 

föreningen. Dessa känslor kunde oftast sammanfattas som positiva, exempelvis kärlek, 

passion, dedikation, lojalitet och välvilja. Utgår man då ifrån att de flesta av medarbetarna 

hyser denna inställning till sin arbetsplats, som respondenterna själva föreslagit, framträder 

bilden av en organisation där känslor tillåts ta en central roll i arbetet. Den gemensamma 

nämnaren som binder de anställda samman från början är just de känslor de hyser till 

föreningen. Denna miljö av positiva känslor påverkar då inte bara arbetet utan även hur de 

anställda reagerar på beslut som tas av föreningens styrande organ. Detta blev som tydligast 

när vi i intervjuprocessen pratade med en av respondenterna som under sin tid som anställd i 

föreningen blivit uppsagd i samband med en divisionsomplacering, för att sedan få erbjudande 

om sin tjänst tillbaka. 

Vid senaste nedskärningen var jag en av dem som fick lämna men föreningen insåg 

väl rätt snabbt att det inte funkade att bara minska ned allting. När jag sedan fick 

förfrågan om jag ville komma tillbaks så det var väl inte så mycket att fundera på 

den saken… jag ville tillbaka. (Respondent 2) 

Detta citat leder oss återigen tillbaka till kärnkategorin vars centrala budskap är att väntade 

förändringar inom elitidrottsföreningar tas emot med en god dos acceptans.  
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5. Resultat  

I detta kapitel följer en sammanställning av studiens kategorier i form av en resultatmodell 

vars avsikt är att återge hur de olika kategorierna relaterar till varandra och framförallt till 

kärnkategorin. Här presenteras även en sammanfattning av den empiri som redogjorts för 

tillsammans med en sammanställning av de väl underbyggda frågeställningar som 

producerats utifrån detta material.  

5.1 Resultatmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Egen resultatmodell, skapad utifrån empirianalys. 
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5.2 Beskrivning av frågeställningar utifrån resultatmodell 

Den inledande av ovan kategorier, Förändring som något negativt, berättar om att de väntade 

förändringar som sker i många fall, av de anställda, ses som en nödvändig, oundviklig åtgärd 

till ett problem som uppkommit. Detta leder till att dessa reaktiva, omvälvande förändringar – 

trots att de ofta förknippas med något negativt – utan vidare accepteras av föreningens 

anställda.  

Frågeställning: Varför lägger de anställda så stort fokus på nedgång istället för uppgång? 

Väntade förändringar tycks bara kunna identifieras vid nedgång, vad händer vid uppgång? 

Vidare identifieras idrottens särställning som något centralt. De anställda vi talat med menar 

själva på att det finns något speciellt med elitidrottsföreningar, ofta exemplifierat via 

föreningens beroendeställning till de sportsliga förutsättningarna. Detta särskiljande tycks ge 

ett större svängrum för organisationer inom elitidrotten att genomföra förändringsinitiativ som 

bemöts med acceptans av de anställda.  

Frågeställning: Hur relaterar de anställdas uppfattning att idrotten är speciell, till andra 

organisationer? Har idrotten verkligen en särställning? Berättigar särställningen den brist 

på reaktioner som finns? 

Slutligen framkom i studien att de anställda har ett supporterskap till föreningen och i 

samband med detta hyser starka känslor till den. Supporterskapet föreslår att man haft en 

koppling till föreningen långt innan den blev en arbetsplats, exempelvis via uppväxten eller 

någon annan form av lokal anknytning. Detta har i sin tur skapat starka personliga band till 

den, känslor rentav, vilket leder till en villighet att ta sig an förändringar så länge det kan 

tänkas hjälpa föreningen.  

Frågeställning: Supporterskap och känslor tycks vara en bidragande faktor i acceptansen, 

hur reagerar då ”utomstående” som inte har dessa kopplingar? Finns det en 

organisationskultur inom idrotten där dessa kategorier – supporterskap och känslor – är en 

självklarhet?  

Den framtagna kärnkategorin baseras på dessa ovan presenterade faktorer och sammanfattas 

enligt följande; anställda inom elitidrottsföreningar har en utbredd acceptans för väntade 

förändringar.  

Frågeställning: Har den utbredda acceptansen för väntade förändringar någon påverkan på 

hur anställda tar emot och reagerar på andra typer av förändringar som sker? 
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6. Diskussion  

I detta kapitel presenteras arbetets diskussionssegment. Här diskuteras två aspekter; 

återkoppling av arbetets resultat till det teoretiska ramverket samt innebörden av empirin. 

Slutligen granskas studiens fynd och om empirin verkligen kan anses säga vad kategorierna 

tycks ange att den gör. 

6.1 Återkoppling till ramverket 

Genom denna studie har en medvetenhet funnits hos oss att vi inte haft förutsättningarna att, 

steg-för-steg, kunna gå igenom grundad teoris alla steg och sedan avslutningsvis producera en 

allmängiltig teori. Däremot har vi strävat efter att visa att metodens genomförande är 

applicerbart även för ett examensarbete på kandidatnivå. Denna problematik blev som 

tydligast i det teoretiska ramverket, där studentens åtaganden (exempelvis krav på 

litteraturstudie) ställdes mot metodens traditionella genomförande där ramverket antingen helt 

skall exkluderas, alternativt genomföras efter studien. 

Tilläggas bör att studiens intention hela tiden varit att bidra med något nytt till ämnet, att 

producera en ny infallsvinkel utifrån den empiri som samlas in – detta i linje med grundad 

teoris induktiva ansats. Dock kan det även vara intressant att efter studiens genomförande 

sätta dessa fynd i relation till vad som kommit tidigare, via det teoretiska ramverket.  

Vi motiverade tidigare i kapitel 3 det teoretiska ramverkets inkluderande med hjälp av två 

faktorer; delvis för att inför studien ge oss en medvetenhet kring vilken tidigare 

organisationsförändringsforskning som förts och vilka teorier som redan tagits fram, delvis 

för att efter studiens genomförande kunna sätta våra framväxande funderingar i relation till 

dessa etablerade teorier. Dessa två faktorer får anses bygga på varandra där den första är mer 

relevant inför studiens start medan den andra tas ställning till efter studiens genomförande. 

Charmaz (2006) ser värdet i att koppla en grundad teori-studie till ett teoretiskt ramverk men 

rekommenderar att detta ramverk påbörjas efter studiens färdigställande. Då vi tillägnat oss 

den teoretiska kunskapen redan innan kursstart var detta inte möjligt, dock ansåg vi 

fortfarande Charmaz tankar relevanta gällande vilket syfte ett teoretiskt ramverk kan tjäna i en 

studie inspirerad av grundad teori; 

In a grounded theory study you put your sensitizing concepts and theoretical codes 

to work in the theoretical framework. These concepts and codes locate your 

manuscript in relevant disciplines and discourses. (Charmaz, 2006, s. 169) 
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Således kommer vi hädanefter diskutera vilka kopplingar denna studies fynd har till de 

etablerade organisationsförändringsteorier som presenterats i ramverket.  

6.1.1 Koppling till klassiskt och progressivt synsätt 

I organisationsförändringsforskningens klassiska synsätt, där motstånd till förändring är 

centralt, fann vi det inledningsvis svårt att hitta kopplingar till denna studies fynd. Vad som i 

detta synsätt tycktes självklart – att motstånd till förändringar var ett naturligt uppkommande 

”problem” hos organisationer – upplevde vi inte vara speciellt påtagligt hos studiens 

respondenter. Hade studiens frågeformulär justerats för att just fånga in just detta fenomen 

hade möjligtvis tydligare kopplingar kunnat göras men då den grundade teorins 

tillvägagångssätt snarare förespråkar ett öppet sinne så valde vi att istället låta empirin tala.  

Däremot kan det vara värt att påpeka att studiens resultat, där utbredd acceptans för väntade 

förändringar är ett av de grundläggande budskapen, presenterar något av ett drömscenario för 

ett förändringsinitiativ genomfört utifrån det klassiska synsättet. I och med att motstånd där 

ses som något negativt för förändringsprocessen måste ju snarast bristen på ”motstånd” bland 

elitidrottsföreningarnas anställda i studien framstå som ljuv musik för öronen. Där motstånd 

snarare anses bromsa in och komplicera förändringen tordes dessa organisationers 

förändringar vara tämligen enkla, framgångsrika och smidiga att genomföra, sett utifrån 

motståndsteorin (Reichers, Wanous & Austin, 1997). 

Dock är det värt att påpeka att detta givetvis inte är hela sanningen då de förändringar som 

skedde i samband med divisionsomplaceringar ofta – av respondenterna – definierades som 

oundvikliga och nödvändiga. Hade dessa förändringar istället upplevts som mer valbara hade 

ett eventuellt motstånd kanske varit mer framträdande och empirins tema av acceptans mindre 

utbrett. 

Tvärtom kan tänkas, utifrån det progressiva synsättet, att bristen på ifrågasättande hos dessa 

organisationer gör att utvecklingen på de förändringar som genomförs stagneras. Utan ett 

ifrågasättande finns en risk att man går miste om befogad kritik till förändringen och därmed 

en chans att genomföra den på ett bättre sätt (Ford et al., 2008; Piderit, 2000). Detta kan 

exemplifieras med hjälp av en av de förändringar som av studiens respondenter, vid 

divisionsomplacering, ses som oundviklig – nedskärningar. I ett scenario där en 

elitidrottsförening tvingas till en nedskärning och först planerar att genomföra denna 

förändring via uppsägningar för att sedan genom feedback från anställda (reaktioner) komma 

fram till en – för de anställda – bättre lösning där de istället går ner i arbetstimmar, kan 
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ifrågasättandet av förändringen i sig ge upphov till en alternativ väg att gå. I detta scenario 

gav reaktionerna alltså ett utfall som besparade de anställda och deras familjer den 

ekonomiska turbulens som kan uppkomma i samband med uppsägningar. 

En vidare koppling mellan det progressiva synsättet och studiens resultat framkom via spåren 

av ambivalenta känslor till de beslutade förändringarna hos studiens respondenter. Detta var 

något som framförallt Piderit (2000) förespråkade i sin vetenskapliga artikel rörande 

reaktioner på förändringar. Där menade hon på att personer ofta har delade känslor till 

förändringar men att dessa känslor tillslut tippade över i en riktning. I fallet med studiens 

fynd, rörande just acceptans, finns det alltså potential till återkoppling då en del svar från 

respondenterna menade på att de till en början var tveksamma inför beslutet för att sedan 

acceptera det och slutligen även kunna se det som något bra.  

Man kan alltid tycka åt olika håll, men man måste ändå hjälpas åt att fånga in 

olika vinklar ur situationerna för att sedan komma fram till något. Sen är det inte 

alltid man tycker om beslutet och utförandet och då kanske man blir lite avig till 

beslutet men får allting lägga sig ner – att man får landa i det – så finns det oftast 

bra och kloka vägar att gå. (Respondent 1) 

6.2 Vidare diskussion av resultat 

Via denna diskussion kan alltså utläsas att studiens resultat har kopplingar till båda synsätten 

snarare än till ett specifikt, något som visserligen kan anses vara självklart i och med att dessa 

båda synsätt genom åren utvecklats och påverkats av varandra. Det som vidare skapade mest 

diskussion var just synen på fenomenet motstånd hos studiens respondenter och hur denna 

uppfattning kan ha inverkat på acceptansen som empirin tycks vittna om. Bland dessa 

respondenter identifierade vi nämligen ett mönster där man visserligen såg förändringar som 

oundvikliga i många fall, men likväl helt lät bli att ifrågasätta dessa baserat i en ovilja att gå 

emot föreningen. Ordet motstånd i sig definieras av Nationalencyklopedin som ”att aktivt 

söka motverka påtvingad utveckling med fysiska maktmedel el. på annat sätt” (Ne.se). Vare 

sig man är bevandrad inom organisationsförändringsforskningen eller inte målar denna 

definition upp ordet som något till viss del bakåtsträvande. Tanken väcktes om att det 

klassiska synsättet – där motstånd ses som just bakåtsträvande – haft mer slagkraft utanför 

forskningens värld och att ifrågasättande av förändringar bland många organisationer, 

inklusive elitidrottsföreningar, fortfarande ses som motstånd. Hade studiens respondenter varit 

mer insatta i vad det progressiva synsättet förespråkar gällande reaktioner på förändring, att 
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ifrågasättande är positivt och bidrar till förändringen, hade förändringarna kanske mottagits 

annorlunda. 

Ovan diskussion, gällande vilken uppfattning respondenterna kunde tänkas ha om fenomenet 

motstånd, utvecklades till ett större kritiskt granskande av hur respondenterna faktiskt tolkat 

olika begrepp och om det eventuellt påverkat våra resultat. Visste respondenterna exempelvis 

vad organisationsförändringar innebar? Hur tolkade dem detta begrepp?  

Genomgående för hela studien tycktes respondenterna tolka organisationsförändringar som 

något som främst skedde i negativ anda, vid nedgång. I detta sammanhang kunde 

respondenterna erbjuda en rad konkreta exempel på förändringar som genomförts medan 

förändringar i positiv anda, vid uppgång, inte kunde återberättas med samma tydlighet. Detta 

innebär förmodligen inte att förändringar enbart sker vid nedgång utan snarare att de 

förändringar som sker vid uppgång helt enkelt inte blir uppmärksammade på samma sätt. Vad 

detta beror på kan till viss del grundas i studiens fynd rörande synen på väntad förändring hos 

respondenterna; att dessa förändringar ses som något oundvikligt. Något vidare resonemang 

kring synen på organisationsförändringar kan dock inte grundas i den empiri som samlats in, 

dock uppfattade vi ämnet i sig – ”varför tolkas organisationsförändringar på ett visst sätt” – 

som ett intressant spår och uppmuntrar till vidare studier kring detta fenomen.  

Givetvis skall kontinuitet eftersträvas och begrepp lämpligen tolkas på samma sätt. Samtidigt 

ledde just respondenternas tolkning av ordet organisationsförändringar oss in på ett av många 

spår som sedan låg till grund för den empiri och de frågeställningar som vävdes ihop. Hade vi 

strävat efter att ytterligare förklara arbetets alla utgångspunkter hade detta motsagt grundad 

teoris tillvägagångssätt och till stor del väglett respondenten i sitt svar. Vi strävade snarare 

efter att placera respondenten i fokus och låta denne återge sin upplevelse av relevanta ämnen, 

istället för att agera utbildare vilket potentiellt sett kunnat vinkla resultatet. 

Däremot om vi, istället för att kritiskt granska studien, utgår ifrån resultatet som korrekt kan 

ett antal observationer göras. Ett argument kan föras för att mottagligheten och acceptansen 

till förändringar uppkommit från den miljö som elitidrottsföreningar agerar inom, 

divisionssystemet. Divisionssystemet skapar en särställning hos idrottsorganisationer som i 

sin tur skapar en känsla av oundviklighet om en omplacering skulle ske, en situation som 

kanske inte återfinns hos organisationer utanför idrotten. För att kunna hantera dessa 

oundvikliga, omvälvande förändringar gynnar det elitidrottsföreningarna att många av deras 

anställda tycks ha hög arbetsmoral och dessutom acceptera förändringar för ”föreningens 
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bästa”. Denna attityd grundas framförallt i de anställdas supporterskap och de känslor till 

organisationen som föds utifrån detta, något som återigen pekar på idrottens relevans för 

undersökningen.  

Slutligen är det värt att tillägga att de förändringar som vi undersökt inte nödvändigtvis 

behöver uppkomma just till följd av divisionsomplaceringar. Utan att kunna erbjuda ett 

konkret exempel på ett fenomen som utanför idrottens värld liknar divisionsomplaceringar, 

kan ändå vissa av de kategorier som använts för att bygga våra frågeställningar återspeglas 

hos icke-idrottsorganisationer. Det kan tänkas att även dessa organisationer inspirerar till 

starka känslor om de – likt elitidrottsföreningar – kommit att få stor betydelse i samhället som 

de verkar i, kanske via att sätta befolkningen i arbete eller att ”sätta samhället på kartan”. 

Detta kan tänkas bidra till att invånarna i närområdet kring organisationen känner en 

förhoppning om att organisationen ska vara framgångsrik eller kanske rentav ge en inspiration 

till att arbeta där. Hyser man starka känslor till organisationen man arbetar för kan tänkas att 

de anställda med denna koppling, ställda inför situationer av väntade förändringar, skulle 

agera på ungefär samma sätt. Detta kan potentiellt sätt ge studiens fynd och de framtagna 

frågeställningarna relevans även utanför idrottens värld. 
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7. Slutsats  

I detta kapitel summeras arbetets slutsatser via att återkoppla till syftet. Vidare redogörs för 

arbetets praktiska bidrag följt av dess teoretiska bidrag och förslag om vidare forskning inom 

ämnet. 

7.1 Besvarande av syftet 

Inom ramen för detta arbete strävade vi efter att skapa förståelse för hur anställda inom 

svenska elitidrottsföreningar reagerar på väntad förändring, till följd av en 

divisionsomplacering. Vi sökte utföra detta via användandet av grundad teori, ett för oss nytt 

tillvägagångssätt. Ett teoretiskt ramverk etablerades vilket förhöjde vår teoretiska känslighet 

och fastslog vilka upptäckter som redan gjorts inom området. Empiri samlades in, 

analyserades och drogs slutsatser utifrån var på ett resultat presenterades och en modell 

sammanställdes. Slutligen diskuterades studien och dess fynd mer utförligt. 

Utifrån studiens resultat kan vi granska hur väl syftet och de frågor som ställdes i 

problemdiskussionen besvarats. Resultatet föreslår att anställdas reaktioner på väntade 

förändringar främst baseras i en acceptans. Acceptansen i sin tur baserades primärt på fyra 

faktorer:  

- vilka känslor som fanns till organisationen 

- hur den känslomässiga kopplingen uppkommit 

- förknippande av sportslig framgång till organisatorisk framgång 

- hur förändringarna uppfattades  

De anställda som intervjuades framhöll hur starka band som fanns till såväl idrotten som 

organisationen i sig. Det föreslogs till och med att kopplingarna till organisationen gjorde att 

man frångick en mer lukrativ karriär utanför idrotten. Att studien utfördes inom idrottens 

värld får därför anses haft en viss inverkan på dess resultat. Dessutom är det värt att poängtera 

att omständigheterna runt de väntade förändringarna som studerades – att organisationer 

tvångsförflyttas upp och ner i ett divisionssystem baseras på sportsliga resultat – är unika för 

elitidrottsföreningar. Detta var även något som de anställda tycktes väl medvetna om då 

uppfattningen i många fall var att förändringar var oundvikliga.  

Sammantaget, för att klargöra hur förståelse skapats för ämnet, följer här förenklade svar på 

de problemdiskussionsfunderingar som ledde upp till syftet; 
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Vad händer egentligen med reaktionerna om förändringen är väntad? 

- Reaktionerna uteblir och ersätts istället av en acceptans för vad som komma skall. 

Hur stor påverkan har reaktionerna på förändringens genomförande? 

- Minimal, om någon, då reaktionerna lyser med sin frånvaro. Studien föreslår att 

förändringen genomförs som den var planerad oavsett vad anställda gör. 

Hur påverkas dessa reaktioner av att organisationen i fråga agerar under osäkra 

förutsättningar? 

- Förutsättningarna, det vill säga föreningarnas plats i divisionssystemet, skapade en 

medgörlighet hos anställda där de visade förståelse för omständigheterna och därmed tog 

emot förändringar med acceptans.  

Då vi var tydliga med att vi inte skulle kunna ta fram en teori under uppsatsen sökte vi istället 

få fram ett resultat och sedan utifrån resultatet skapa frågeställningar, som presenterade i 

avsnitt 5.2. Om mer tid funnits hade besvarandet av dessa frågeställningar varit nästa steg i 

processen för att ytterligare utöka våra kategorier, grunda vår empiri än mer och slutligen 

komma ett steg närmare en teori. 

Frågeställningarna som presenterades i avsnitt 5.2 är noggrant uppbyggda utifrån den 

information som samlats in och analyserats vilket säkerställer att de är grundade i data. Den 

förståelse resultatet erbjuder får dock till viss del anses ofullständig, främst på grund av 

studiens begränsade räckvidd. Antalet intervjuer som genomfördes kan förmodligen inte ses 

som tillräckliga för att uppnå en fullgod teori. Däremot anser vi att uppsatsen, utifrån de 

premisser som sattes upp via exempelvis metodval, lyckas erbjuda en viss förståelse för det 

studerade syftet. 

7.2 Praktiskt bidrag 

De resultat och frågeställningar som tagits fram passar väl in för att skapa förståelse kring 

anställdas reaktioner på väntade förändringar inom elitidrottsföreningar. Dessa organisationer 

kan använda studiens resultat och frågeställningar för att utöka sin förståelse angående hur de 

ska agera vid situationer där väntade förändringar uppstår. Det kan tänkas att det kan gynna 

föreningarna att involvera de anställda mer i processen för att få deras feedback, även om 

dessa förändringar på många sätt är oundvikliga. Ökad feedback och ett bredare spektrum av 

reaktioner kan i sin tur förhöja resultatet av förändringen istället för att enbart få den 

genomförd utan motstånd. 
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De väntade förändringar som studerades var i detta fall till följd av divisionsomplaceringar 

men liknande situationer bör kunna återfinnas även i organisationer utanför idrotten. Resultat 

och frågeställningar bör således även kunna användas för att förstå reaktioner på väntade 

förändringar i allmänhet, det vill säga situationer där de anställda vet att en förändring är att 

vänta utan att för den sakens skull veta exakt vad som kommer ske. Detta då framförallt en av 

kategorierna som använts för att bygga frågeställningarna, hur man känner inför den 

organisation man arbetar för, bör existera även utanför idrotten. 

7.3 Teoretiskt bidrag & förslag om vidare forskning 

Studiens primära teoretiska bidrag blir att fungera som ett startskott för studier om väntade 

förändringar. I det här fallet tog vi oss an dessa förändringar via grundad teori men vidare 

studier, oavsett om de utgår ifrån en kvantitativ eller kvalitativ ansats, kan förhoppningsvis 

bidra till att ytterligare utöka förståelsen.  

Vi identifierade i inledningen väntade förändringar som ett relativt outforskat område 

samtidigt som vi föreslog att idrottens divisionssystem erbjöd en utmärkt möjlighet att studera 

detta fenomen. Dessa divisionsomplaceringar gav mycket riktigt en möjlighet att forska om 

väntade förändringar men dessa typer av förändringar tordes även vara intressanta att studera 

under andra förutsättningar. En företeelse som kan tänkas likna dessa förutsättningar är 

företag som hamnar i en situation där de blir uppköpta av ett annat företag. Förändringar är 

med all sannolikhet att vänta och de anställda är medvetna om detta, men vilka förändringar 

som kommer genomföras är inte lika klart. Det kan tänkas att oundvikligheten som vi 

identifierat inom de väntade förändringar som elitidrottsföreningar ställs inför inte existerar på 

samma sätt här och att acceptansen som genomsyrar våra resultat inte återfinns i samma 

utsträckning. 

Slutligen bör tilläggas att studiens val av metod, grundad teori, och genomförandet av den kan 

ses som ett teoretiskt bidrag i sig. Grundad teori, som inledningsvis kan te sig enkel och 

samarbetsvillig för den intresserade, erbjuder större utmaningar ju djupare förståelse som 

skapas för den. Vi har under arbetets gång ställts inför många situationer där vi ifrågasatt om 

denna metod faktiskt är applicerbar inom ramen för en kandidatuppsats. Från vår sida har 

därför ett stort fokus lagts på att införskaffa en tillräckligt omfattande kunskap av metoden för 

att kunna motivera vårt användande av den. Åtskilliga böcker, timmar och diskussioner senare 

anser vi ändå att processen berikat oss. När väl tillräcklig kunskap om metoden uppnåtts 

erbjöd den en tydlig väg att gå för såväl insamlande och analys av data som presentation av 
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resultat. Det teoretiska bidraget består alltså i att vi, i och med denna uppsats, visar att 

grundad teori är en fullgod metod att hämta inspiration från för studenter på kandidatnivå som 

intresserat sig för att arbeta mer induktivt. Vidare uppmanar vi våra studentkollegor att inte 

avskräckas av metodens snåriga historia och komplexa genomförande utan istället utmana sig 

själva och lägga ner den tid som krävs för att kunna förstå, och i förlängningen använda, 

denna givande metod. 
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Bilagor - Intervjuguider 

Bilaga 1 

 

Bakgrund 

Berätta om din relation till föreningen 

Hur länge har du arbetat i föreningen? 

Beskriv din arbetsuppgift? 

Divisionsomplacering och förändringar 

Under den här perioden som du arbetat, hur många divisionsomplaceringar har du varit med 

om?  

    - Av vilken typ? 

Antog du att det skulle ske förändringar i samband med omplaceringarna? I såna fall, vilka? 

Diskuterades förhoppningar och farhågor bland kollegorna?  

Fanns det förtroende för att förändringarna skulle bli väl genomförda? 

Vilka förändringar skedde sedan (som du kan komma ihåg)? 

 

Beskriv din reaktion till de förändringar som beslutades om  

Skulle du säga att dom förändringar som du förväntade dig och sedan hände var lättare att ta 

till sig än de förändringar som kom helt oväntat, på något vis?  

Hur skedde kommunikationen gällande dessa förändringar och vem kommunicerade ut? 

- Stora möten? Mailutskick? 

- Mängd information? 

- Upplevdes detta tydligt? 

 

Avslut 
Finns det i tankarna inför varje ny säsong, möjligheten till organisationsförändring? 

Hur är dina känslor till de genomförda organisationsförändringarna såhär i efterhand? 

Har du något mer du kände att du ville ta upp, som vi kanske missat? 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Bilaga 2 

 

Bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat i föreningen? 

Beskriv din arbetsuppgift 

Hejar du på *Förenings namn*?  

    -Och i såna fall hur länge har du varit supporter?  

Är du uppväxt i närområdet? 

Divisionsomplacering och förändringar  

 

Hur tänker man inför en säsong; hur stor medvetenhet finns kring att det sportsliga resultatet 

kan påverka organisationens väg framåt? 

Under den här perioden som du arbetat, hur många divisionsomplaceringar har du varit med 

om? 

Hur skulle du beskriva känslorna inom organisationen vid nedgång/uppgång? 

Antar man i en sådan situation att förändringar är att vänta? 

Kan du nämna några specifika förändringar som skedde till följd av en divisionsomplacering? 

Hur förmedlades förändringarna? 

Upplevde du att det fanns en tydlig strategi i tillvägagångssättet från beslutsfattare? 

Upplevde du en skillnad i tydlighet i uppgång kontra nedgång? 

Fanns det utrymme att själv ta del av beslutsprocessen och eventuellt påverka? 

 

Avslut 

 

Hur är dina känslor till de genomförda organisationsförändringarna såhär i efterhand? 

Har du något mer du kände att du ville ta upp, som vi kanske missat? 
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Bilaga 3 

 

Bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat i föreningen? 

Beskriv din arbetsuppgift?  

Hejar du på *Förenings namn*?  

    -Och i såna fall hur länge har du varit supporter?  

Är du uppväxt i närområdet? 

Vad är *Förenings namn* för dig? 

Upplever du att din roll i organisationen ger dig möjlighet att påverka dess väg framåt? 

Upplever du det svårt att koppla ifrån supporterskapet när beslut som rör föreningen ska tas? 

Divisionsomplacering och förändringar 

 

Vad tänker du på när du hör ordet organisationsförändringar? 

Hur tänker man inför en säsong; hur stor medvetenhet finns kring att det sportsliga resultatet 

kan påverka organisationens väg framåt? 

Under den här perioden som du arbetat, hur många divisionsomplaceringar har du varit med 

om?  

Hur skulle du beskriva känslorna inom organisationen vid nedgång och uppgång? 

Antar man i en sådan situation att förändringar är att vänta?  

Kommer du ihåg några specifika förändringar som skedde till följd av en 

divisionsomplacering, inför kommande säsong?  

Hur förmedlades beslut om förändringarna?  

Upplevde du att det fanns en tydlig strategi i tillvägagångssättet från beslutsfattare? 

Upplevde du en skillnad i tydlighet i uppgång kontra nedgång?   

Fanns det utrymme att själv ta del av beslutsprocessen och eventuellt påverka? 

 

Avslut 

Hur är dina känslor till de genomförda organisationsförändringarna såhär i efterhand? 

Har du något mer du kände att du ville ta upp, som vi kanske missat? 
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Bilaga 4 

 

Bakgrund 

 

Hur länge har du arbetat i föreningen? 

Beskriv din arbetsuppgift?  

Hejar du på *Förenings namn*?  

    -Och i såna fall hur länge har du varit supporter?  

Är du uppväxt i närområdet? 

Vad är *Förenings namn* för dig? 

Upplever du att din roll i organisationen ger dig möjlighet att påverka dess väg framåt? 

Upplever du det svårt att koppla ifrån supporterskapet när beslut som rör föreningen ska tas? 

Uppkommer det situationer inom ditt arbete där föreningens intressenter inte kan separera din 

yrkesroll i föreningen från det sportsliga resultatet? 

Divisionsomplacering och förändringar 

 

Vad tänker du på när du hör ordet organisationsförändringar? 

Hur tänker man inför en säsong; hur stor medvetenhet finns kring att det sportsliga resultatet 

kan påverka organisationens väg framåt? 

Under den här perioden som du arbetat, hur många divisionsomplaceringar har du varit med 

om?  

Hur skulle du beskriva känslorna inom organisationen vid nedgång och uppgång? 

(närmaste tiden efter)  

Antar man i en sådan situation att förändringar är att vänta?  

Hur förmedlades beslut om förändringarna?  

Upplevde du en skillnad i tydlighet i uppgång kontra nedgång?   

 

Avslut 

Hur är dina känslor till de genomförda organisationsförändringarna såhär i efterhand? 

Har du något mer du kände att du ville ta upp, som vi kanske missat? 

 


